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Zpracovatel vycházel z pracovní verze Akčního plánu Strategie regionálního rozvoje České republiky 2019–2020
a z veřejně dostupných informací, zejména z dokumentace dotačních titulů vyhlašovaných v minulých letech.
Vzhledem k tomu, že se budoucí dotační tituly mohou měnit např. s ohledem na možnosti státního rozpočtu,
a přestože byly informace ověřeny u jednotlivých ministerstev, zpracovatel neručí za úplnost veškerých informací uvedených v této publikaci. Nejedná se o oficiální dokument jednotlivých ministerstev. Cílem publikace je
nabídnout na jednom místě stručný přehled dotačních možností pro města a obce z národních zdrojů. Detailní
podmínky a pravidla jsou uvedeny v oficiální dokumentaci jednotlivých ministerstev či jiných vyhlašovatelů.
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Úvodní slovo ministryně pro místní rozvoj
Vážení přátelé,
letošní vylepšenou koncepcí národních dotací vycházíme vstříc starostkám a starostům našich měst a obcí.
Vypsali jsme totiž ještě cílenější výzvy,
čímž reagujeme na aktuální potřeby
našich regionů. Po zmapování takzvaných bílých míst jsme se rozhodli zavést i několik nových dotačních titulů,
které vzešly z diskusí během mých cest
po regionech i z řady analýz, které jsme
měli k dispozici. Věřím, že díky našim
programům dojde k realizaci dalších
zajímavých a především potřebných
projektů.
Kromě tradičních dotačních programů, jejichž nutnost prověřil čas, jsme
letos přišli s následujícími novinkami.
Mezi ty hlavní patří fakt, že o dotace
mohou nyní žádat i obce do deseti tisíc obyvatel, a to na obnovu místních
komunikací a na obnovu sportovní
infrastruktury. Dále pak obce nad deset tisíc obyvatel,
vyjma statutárních měst, na obnovu místních komunikací.
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Obce do tisíce obyvatel mohou žádat i o příspěvky na
dostupnost veřejných služeb, obce do tří tisíc obyvatel pak navíc i o podporu na rekonstrukci a přestavbu
veřejných budov, obnovu drobných sakrálních staveb a hřbitovů, na podporu budování
a obnovy míst aktivního a pasivního
odpočinku, dětská hřiště apod.
Nově jsme zavedli také podprogram
Podpora regenerace brownfieldů pro
nepodnikatelské využití. V něm mohou obce i kraje žádat o peníze na
regeneraci území, na němž se nachází objekty nebo plochy nevyužívané
a zanedbané, které lze definovat jako
brownfield tak, aby je bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce.
Věřím, že naše programy pomohou
všem obyvatelům, aby se ve své obci
cítili zase o něco příjemněji.
Klára Dostálová
ministryně pro místní rozvoj
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Úvodní slovo předsedy Svazu měst a obcí
Milí čtenáři,
Po úspěchu předcházející publikace Národní dotační
zdroje – Příležitosti a možnosti pro města a obcemapující přehledně možnosti, které mají
obce a města při čerpání národních dotací, jsme se rozhodli podpořit i nové aktualizované vydání. Musím zejména poděkovat Ministerstvu pro místní rozvoj,
díky jehož podpoře jsme mohli tuto důležitou brožuru opět nabídnout Vám všem,
kteří zastupujete obce i města.
V kartách jednotlivých dotačních programů seřazených podle odpovědného
ministerstva (vyhlašovatele) a podporovaných oblastí tak najdete přehledně
strukturované informace týkající se podporovaných aktivit, alokace oprávněných
žadatelů, míry dotace, podmínek projektových žádostí a další podrobnosti.
Ministerstva ročně rozdělí stovky milionů
korun na podporu bydlení, rozvoj venkovských oblastí, cestovního ruchu, infrastruktury, ochranu životního
prostředí a mnoho dalších, což obce jistě vítají a vítají i to, že témata vypisovaných programů vycházejí

6

z opravdových potřeb územně regionálních celků. Vítají, že komunikace mezi nimi a úředníky z ministerstev,
kterou jako Svaz zprostředkováváme, má své plody
a že finanční prostředky, které mohou i díky této publikaci získat, půjdou na rozvoj jejich
regionu do projektů, které jim zlepší
kvalitu života.
A o to nám všem přeci jde nejvíc. Abychom podpořili šikovné lidi napříč celou republikou, kterým není lhostejný
vývoj jejich městečka, města či vesnice.
Vždyť oni jsou solí našeho národa, oni
ho posouvají dopředu svým zápalem,
nadšením pro věci veřejné, svou zodpovědností, pracovitostí a svými vizemi.
Touto praktickou příručkou jim chceme trnitou cestu k vytouženému cíli,
kterým je někde nové dětské hřiště, přístavba mateřinky, jinde obnova čističky
odpadních vod nebo nové, k životnímu prostředí šetrné veřejné osvětlení,
usnadnit, aby je neopustil jejich entuziasmus a nadšení
pro věc.
František Lukl
předseda Svazu měst a obcí ČR
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2. Možnosti obcí z národních zdrojů
2.1 Obecné informace k národním zdrojům
Při podpoře regionálního a místního rozvoje je v posledních letech kladen velký důraz na finanční prostředky
z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) alokovaných pro období 2014–2020. Ač je podpora
regionálního rozvoje financována v největší míře právě z těchto fondů, významný vliv mají i dotační tituly
financované z národních zdrojů.
Regionální programy a národní dotační tituly jednotlivých ministerstev jsou nástroji, jejichž prostřednictvím státní správa plní své priority a cíle a zároveň může pozitivně ovlivňovat rozvoj na místní úrovni nebo vybraných
regionů, především těch znevýhodněných nebo strukturálně či jinak postižených. Prostřednictvím těchto titulů je
možné podpořit aktivity, které není možné financovat ze strukturálních fondů EU.
Každé ministerstvo vyhlašuje v průběhu roku několik speciálně zaměřených dotačních titulů. Celkově ministerstva zřizují více než 200 dotačních titulů. Nejvíce dotačních titulů určených pro obce vyhlašuje Ministerstvo
pro místní rozvoj (27 dotačních titulů) a Ministerstvo životního prostředí (22 dotačních titulů). Dále jsou to Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo kultury a Ministerstvo vnitra. Tematické zaměření je relativně široké a odpovídá
věcnému zaměření vyhlašovatelů dotačních titulů.
V této publikaci byly z pohledu obcí identifikovány nejvyužívanější dotační tituly. Ty byly doplněny tituly,
které mohou být pro obce a jejich příspěvkové organizace (či organizace s obcemi blízce spolupracující)
také zajímavé. Přehledně jsou oblasti a témata podpory řazeny v rozcestníku dotacemi z národních zdrojů.

2.2 Metodika analýzy národních zdrojů
Primárním cílem publikace je shrnout všechny národní dotační možnosti do jednoho svazku tak, aby obce
měly jasný přehled, kde a na jaké aktivity je možné čerpat finanční prostředky z národních zdrojů. Do publikace
jsou zařazeny dotační tituly, u nichž může být sama obec příjemcem, nebo dotační tituly zajímavé z pohledu obce a jejích příspěvkových organizací či institucí s obcí spolupracujících. K vybraným dotačním titulům
jsou pak připojeny další doplňkové informace a doporučení tak, aby příprava a vlastní realizace projektového záměru obce proběhla co možná nejefektivněji.
Informace o dotačních titulech vycházejí převážně z pracovní verze Akčního plánu Strategie regionálního
rozvoje České republiky 2019–2020, který pravidelně zpracovává Ministerstvo pro místní rozvoj. Akční plán
Strategie regionálního rozvoje ČR 2019–2020 je krátkodobým realizačním plánem Strategie regionálního rozvoje
ČR 2014–2020, která je základním koncepčním dokumentem státu v oblasti regionální politiky. Snahou Akčního
plánu je konkretizovat aktivity státu při realizaci cílů české regionální politiky v období 2019–2020 a zpřehlednit
finanční nástroje státu, jejichž prostřednictvím bude podpora regionálního rozvoje v daném období probíhat. Dále
byly při zpracování využity veřejně dostupné zdroje a dokumenty k vyhlašovaným výzvám jednotlivých ministerstev za předchozí období. Informace byly konzultovány s jednotlivými ministerstvy.
Analyzovány byly dotační tituly:

Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Státního fondu rozvoje bydlení,

Ministerstva životního prostředí ČR a Státního fondu životního prostředí,

Ministerstva zemědělství ČR a Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu,

Ministerstva kultury ČR,

Ministerstva vnitra ČR,

Ministerstva práce a sociálních věcí ČR,

Ministerstva dopravy ČR a Státního fondu dopravní infrastruktury,

Ministerstva průmyslu a obchodu ČR,

Ministerstva zdravotnictví ČR,

Ministerstva zahraničních věcí ČR a České rozvojové agentury,

Ministerstva financí ČR,

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR,
 Ministerstva spravedlnosti ČR,
 Ministerstva obrany ČR,
 Úřadu vlády ČR.

Národní dotační zdroje
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Dotační tituly jsou řazeny dle jednotlivých ministerstev, respektive vyhlašovatelů. Informace o dotačních titulech
státních fondů nebo rozvojové agentury jsou přiřazeny k věcně příslušným ministerstvům. V první části jsou vždy
uvedeny dotační tituly, u kterých jsou explicitně uváděny obce mezi příjemci. Každý takový titul má zpracovanou
tzv. kartu dotačního titulu, v níž jsou uvedeny podrobnější informace o dotačním titulu a také zdůrazněny informace týkající se podmínek přijatelnosti, míry dotace či územního zaměření.
Druhá část obsahuje seznam a základní informace o dalších zajímavých titulech pro obce. V této části jsou uvedeny dotační tituly, u nichž mohou být žadateli i obce, ale nejsou explicitně uvedeny mezi příjemci (např. obecné
označení právnické osoby, vlastníci budov, vlastníci lesů, uživatelé honitby apod.) nebo jsou mezi žadateli příspěvkové organizace obcí (např. školy, knihovny) či jejich spolky, nebo jinak zajímavé tituly pro obce. Seznam konkrétních příjemců je součástí tohoto seznamu.
Karta dotačního titulu je strukturována do následujících položek:
 Téma zjednodušeně uvádí klíčové slovo, které daný dotační titul charakterizuje a slouží pro rychlou orientaci
v rozcestníku dotací.
 Název dotačního titulu obsahuje oficiální název programu či podprogramu, který je ministerstvy vyhlašován.
U některých titulů je připojeno i číselné označení.
 Vyhlašovatelem je ve většině případů dané ministerstvo, ale může se jednat o příslušný státní fond či rozvojovou agenturu.
 Web uvádí odkaz na webovou stránku, kde lze nalézt bližší informace k danému dotačnímu titulu, např. vyhlašované výzvy nebo dokumentaci k předchozím výzvám.
 Územní zaměření sleduje omezení potenciálních žadatelů z hlediska území. Ve většině případů se jedná o celé
území ČR, v některých případech jsou ale tituly určené třeba pouze pro záplavová území nebo území se sociálně
vyloučenou lokalitou, případně je realizace projektů omezena pouze na zahraničí (zahraniční rozvojová pomoc).
Některé dotační tituly jsou pak speciálně vyhlašovány pouze pro obce s rozšířenou působností, statutární města
či obce oceněné v soutěžích.
 Orientační termín příjmu žádostí vychází ze zkušenosti z předchozích let a je uvedeno období, v němž byly
žádosti běžně přijímány v předchozích letech. Dotační tituly bývají vyhlašovány většinou jedenkrát ročně v závislosti na státním rozpočtu. Aktuální stav příjmu žádostí je třeba sledovat v pokynech na webech ministerstev
v jednotlivých výzvách.
 Orientační výše alokace uvádí zpravidla výši alokace na rok 2019 a ve většině případů předpoklad alokace na
rok 2020. Alokace na rok 2020 často ještě není známa nebo není k dispozici. Údaje vycházejí z pracovní verze
Akčního plánu SRR a konkrétní výše závisí na státním rozpočtu v následujících letech.
 V položce Oprávněných žadatelů je uveden výčet subjektů, které mohou v rámci daného dotačního titulu žádat
o dotaci.
 V položce Míra dotace jsou uvedeny bližší informace k financování, např. forma podpory (dotace a úvěr),
orientační výše dotace, orientační výše celkových způsobilých výdajů, případně horní a spodní limity.
 Typy podporovaných aktivit specifikují, na jaké aktivity je možné čerpat finanční prostředky.
 Podmínky přijatelnosti – kde to bylo možné a vhodné, byly doplněny speciální podmínky, za kterých lze finanční příspěvek poskytnout. Tyto podmínky se mohou v čase měnit.
 Poznámky – kde to bylo možné a vhodné, byly doplněny poznámky, které jsou z pohledu budoucího žadatele
důležité, než předloží žádost.
Dotační tituly financované z národních zdrojů bývají vyhlašovány většinou s roční periodicitou v souladu se státním rozpočtem. Informace v publikaci uváděné jsou orientační a mohou se v jednotlivých letech měnit,
zejména v závislosti na státním rozpočtu či realizační fázi jednotlivých programů. Některý dotační titul
tedy nemusí být v daném roce vyhlášen, naopak mohou přibývat další, reagující na aktuální vývoj a rozvojové problémy ČR. Stejně tak podmínky mohou být každoročně upravovány, závazné informace je možné nalézt v dokumentech příslušných ministerstev. Je tedy nutné sledovat aktuální informace příslušných
ministerstev. Publikace slouží hlavně pro získání rámcového přehledu o nabídce národních dotačních titulů
a navazuje na obdobné publikace mapující Evropské strukturální a investiční fondy.
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Rozcestník dotacemi z národních zdrojů
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Technická
infrastruktura

Bydlení

Doprava

Oblast

x
x
x
x
x
x

Bezbariérovost
bytových domů

Nájemní byty (úvěry)

Regenerace veřejných
prostranství na sídlištích

Panel 2013+

Program
Výstavba pro obce

Demolice

Vodovody a kanalizace

Zasíťování pozemků

x

x

Komunitní domy
seniorů

Nová zelená úsporám

x

Pečovatelský byt

Udržitelná doprava

Místní komunikace

Křižovatky
x

x

x

x

MPO

MPSV

MD
a SFDI

x

x

MV

Bezpečnost

MK
x

MZe
MŽP
MMR
a
a SFRB a SFŽP PGRLF

Cyklostezky

Téma

2.3 Rozcestník dotacemi z národních zdrojů
ÚV

MŠMT

MZd

MZV
a ČRA
MF

MO

MSp
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Rozcestník dotacemi z národních zdrojů

Životní
prostředí

Oblast

x
x
x

Hospodaření s vodou
v obcích

Průzkumy
pitné vody

Likvidace
nepotřebných vrtů

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Vodní ekosystémy

Lesní ekosystémy

Nelesní ekosystémy

Snižování emisí

Stacionární zdroje

Nelegální odpady

Sanační zásahy

Nízkoemisní zóny

Čisté ovzduší

Environmentální
prevence

Environmentální
vzdělávání

Obce v národních
parcích

Malé vodní toky

x

ČOV a úpravny vody

x

x

MZe
MŽP
MMR
a
a SFRB a SFŽP PGRLF

Téma

MK

MV

MPO

MPSV

MD
a SFDI
ÚV

MŠMT

MZd

MZV
a ČRA
MF

MO

MSp

Rozcestník dotacemi z národních zdrojů
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x

Živelní
pohromy

Živel

Protipovodňová
opatření

Obnova majetku

x

x

x

Sakrální stavby

Kulturní a venkovské
prvky

x

x

Venkovská zástavba
a prostranství

Nadregionální akce

x

Vítězové
Vesnice roku

Venkov

x

Územní plán

Plánování
x

x

x

x

Cizinci

Doprovodná
infrastruktura

x

x

Integrace cizinců

x

x

Technika jednotek SDH

Akceschopnost a zásah
jednotek SDH

x

MV

Bezpečnostní
dobrovolník

MK
x

MZe
MŽP
MMR
a
a SFRB a SFŽP PGRLF

Prevence kriminality

Téma

Cestovní ruch

Bezpečnost

Oblast

MPO

MPSV

x

x

MD
a SFDI
ÚV

x

MŠMT

MZd

MZV
a ČRA
MF

MO

MSp
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Rozcestník dotacemi z národních zdrojů

Sociální
oblast

Školství

Podnikání

Energetika

Lesy
a zemědělství

Oblast

x

Zajištění úvěrů

x
x
x

Sociálně-právní
ochrana dětí

Sociální služby

MPSV

Podpora rodiny

Kapacity
devítiletých ZŠ

Kapacity ZŠ
s 1. stupněm

x

x

Průmyslové zóny
x

x

Zpráva
o uplatňování ÚEK

Brownfieldy

x

x

x

MPO

Územní energetická
koncepce

x

MV

x

MK

Energetický
management

Energetická střediska

Veřejné osvětlení v CHKO

x

x

Pojištění lesních
porostů

x

x

Dřevozpracující
provozovny

Veřejné osvětlení

x

MZe
MŽP
MMR
a
a SFRB a SFŽP PGRLF

Technika do lesů

Téma

MD
a SFDI
ÚV

x

MŠMT

MZd

MZV
a ČRA

x

MF

MO

MSp

Rozcestník dotacemi z národních zdrojů
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MPO

MPSV

Vysvětlivky:
MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj
MŽP – Ministerstvo životního prostředí
MZe – Ministerstvo zemědělství
MK – Ministerstvo kultury
MV – Ministerstvo vnitra
MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu
MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí
ÚV – Úřad vlády
MŠMT – Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
MZd – Ministerstvo zdravotnictví

Zahraniční rozvojová
spolupráce

x

Havarijní program

Zahraničí

x

Architektonické
dědictví

Terénní práce

x

Památky UNESCO

Rovné
příležitosti

x

Movité kulturní památky

x

x

Nemovité kulturní
památky

Významná výročí

x

Památkové rezervace
a zóny

Péče o dorost

MD
a SFDI

x

ÚV

MŠMT

MZd

x

x

MZV
a ČRA

MZV – Ministerstvo zahraničních věcí
MF – Ministerstvo financí
MO – Ministerstvo obrany
MSp – Ministerstvo spravedlnosti
ČRA – Česká rozvojová agentura
SFRB – Státní fond rozvoje bydlení
SRDI – Státní fond dopravní infrastruktury
SFŽP – Státní fond životního prostředí
PGRLF – Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s.

x

MV

Stárnutí

MK
x

MZe
MŽP
MMR
a
a SFRB a SFŽP PGRLF

Sociální práce

Téma

Kulturní akce

Kulturní
památky

Zdraví

Oblast

MF

MO

MSp

3. Přehled národních dotačních titulů pro obce
3.1 Ministerstvo pro místní rozvoj
3.1.1 Obce jako žadatelé
Téma

MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Název dotačního
titulu

Podpora obnovy místních komunikací
(podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova)

Vyhlašovatel

Ministerstvo pro místní rozvoj

Web

https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Program-Podpora-roz
voje-regionu-2019/Podprogram-Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova

Územní zaměření

obce do 3 000 obyvatel

Orientační termín
příjmu žádostí

listopad–únor

Orientační výše
alokace

190 mil. Kč pro rok 2019
190 mil. Kč pro rok 2020

Oprávnění žadatelé



Míra dotace





Typy podporovaných
aktivit

obec do 3 000 obyvatel včetně (obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený
strategický rozvojový dokument)
až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce
dolní limit dotace na jednu akci – 500 tis. Kč
horní limit dotace na jednu akci – 5 mil. Kč

Obnova místních komunikací a jejich součástí dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně na:
 všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy,
parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy,
 místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy) včetně těchto objektů,
 napojení místní komunikace na příslušnou pozemní komunikaci; je-li tato v majetku
obce,
 dále pokud jsou nedílnou součástí obnovy dané místní komunikace:
- obnovu kanalizace včetně úprav k odvádění vody (jen tehdy, slouží-li výlučně k odvádění povrchových vod z této komunikace),
- obnovu propustků, ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, galerií, opěrných,
zárubních, obkladních a parapetních zdí, tarasů, násypů a svahů, dělicích pásů, příkopů.
Dotace není poskytována na:
vybudování nové místní komunikace,
 vybudování nebo obnovu účelových komunikací,
 vybudování nebo obnovu chodníků včetně obrubníků,
 svislé dopravní značení, veřejné osvětlení, reklamní zařízení a reklamní poutače,
 inženýrské sítě, energetická, telekomunikační, tepelná a jiná vedení včetně sloupů těchto
vedení.


Podmínky
přijatelnosti

Poznámky
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Ministerstvo pro místní rozvoj

Téma

MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Název dotačního
titulu

Podpora obnovy místních komunikací
(podprogram Podpora obcí s 3 001–10 000 obyvateli)

Vyhlašovatel

Ministerstvo pro místní rozvoj

Web

https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Program-Podpora-roz
voje-regionu-2019/Podprogram-Podpora-obci-s-3-001-%E2%80%93-10-000-obyvateli

Územní zaměření

obce s 3 001–10 000 obyvateli

Orientační termín
příjmu žádostí

listopad–únor

Orientační výše
alokace

200 mil. Kč pro rok 2019
200 mil. Kč pro rok 2020

Oprávnění žadatelé



Míra dotace





obec s 3 001–10 000 obyvateli včetně (obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem
schválený strategický rozvojový dokument)
až do výše 60 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce
dolní limit dotace na jednu akci – 500 tis. Kč
horní limit dotace na jednu akci – 5 mil. Kč

Typy podporovaných
aktivit

Obnova místních komunikací a jejich součástí dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně na:
 všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy,
parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy,
 místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy) včetně těchto objektů,
 napojení místní komunikace na příslušnou pozemní komunikaci; je-li tato v majetku
obce,
 dále pokud jsou nedílnou součástí obnovy dané místní komunikace:
- obnovu kanalizace včetně úprav k odvádění vody (jen tehdy, slouží-li výlučně k odvádění povrchových vod z této komunikace),
- obnovu propustků, ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, galerií, opěrných,
zárubních, obkladních a parapetních zdí, tarasů, násypů a svahů, dělicích pásů, příkopů.

Podmínky
přijatelnosti

Dotace není poskytována na:
 vybudování nové místní komunikace,
 vybudování nebo obnovu účelových komunikací,
 vybudování nebo obnovu chodníků včetně obrubníků,
 svislé dopravní značení, veřejné osvětlení, reklamní zařízení a reklamní poutače,
 inženýrské sítě, energetická, telekomunikační, tepelná a jiná vedení včetně sloupů těchto
vedení.

Poznámky

Ministerstvo pro místní rozvoj
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Téma

MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Název dotačního
titulu

Podpora obnovy místních komunikací
(podprogram Podpora obcí s více než 10 000 obyvateli)

Vyhlašovatel

Ministerstvo pro místní rozvoj

Web

https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Program-Podpora-roz
voje-regionu-2019/Podprogram-Podpora-obci-s-vice-nez-10-000-obyvatel

Územní zaměření
Orientační termín
příjmu žádostí
Orientační výše
alokace

obce s více než 10 000 obyvateli (mimo ITI a IPRÚ a statutární města)
listopad–únor
190 mil. Kč pro rok 2019
190 mil. Kč pro rok 2020


Oprávnění žadatelé

Míra dotace





obec s více než 10 000 obyvateli, která není statutárním městem a zároveň není oprávněným žadatelem obec, která je zahrnuta v řešení ITI a IPRÚ (obec musí mít zpracovaný
a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument)
až do výše 50 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce
dolní limit dotace na jednu akci – 2 mil. Kč
horní limit dotace na jednu akci – 15 mil. Kč

Typy podporovaných
aktivit

Obnova místních komunikací a jejich součástí dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně na:
 všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy,
parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy,
 místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy) včetně těchto objektů,
 napojení místní komunikace na příslušnou pozemní komunikaci; je-li tato v majetku
obce,
 dále pokud jsou nedílnou součástí obnovy dané místní komunikace:
- obnovu kanalizace včetně úprav k odvádění vody (jen tehdy, slouží-li výlučně k odvádění povrchových vod z této komunikace)
- obnovu propustků, ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, galerií, opěrných,
zárubních, obkladních a parapetních zdí, tarasů, násypů a svahů, dělicích pásů, příkopů.

Podmínky
přijatelnosti

Dotace není poskytována na:
 vybudování nové místní komunikace,
 vybudování nebo obnovu účelových komunikací,
 vybudování nebo obnovu chodníků včetně obrubníků,
 svislé dopravní značení, veřejné osvětlení, reklamní zařízení a reklamní poutače,
 inženýrské sítě, energetická, telekomunikační, tepelná a jiná vedení včetně sloupů těchto vedení.

Poznámky
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Ministerstvo pro místní rozvoj

Téma

SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURA

Název dotačního
titulu

Podpora obnovy sportovní infrastruktury
(podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova)

Vyhlašovatel

Ministerstvo pro místní rozvoj

Web

https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Program-Podpora-roz
voje-regionu-2019/Podprogram-Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova

Územní zaměření

obce do 3 000 obyvatel

Orientační termín
příjmu žádostí

listopad–únor

Orientační výše
alokace

450 mil. Kč pro rok 2019
450 mil. Kč pro rok 2020

Oprávnění žadatelé



Míra dotace





obec do 3 000 obyvatel včetně, která je zřizovatelem základní školy (obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument)
až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce
dolní limit dotace na jednu akci – 500 tis. Kč
horní limit dotace na jednu akci – 5 mil. Kč

Typy podporovaných
aktivit

Podporovány budou akce zaměřené na:
 obnovu školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), která slouží
pro hodiny tělesné výchovy,
 obnovu školních tělocvičen,
 vybudování, rekonstrukce nebo modernizace sportovní infrastruktury,
 vybudování, rekonstrukce nebo modernizace zázemí a sociálního zařízení (např. šatny,
sprchy, toalety, střídačky (pevně zabudované), nářaďovna apod.) v případě, že tyto práce
jsou součástí obnovy sportovní infrastruktury,
 oplocení, osvětlení školního hřiště v případě, že tyto práce jsou součástí obnovy školního
hřiště,
 výměna kotle včetně otopné soustavy v případě, že tato akce je součástí obnovy školní
tělocvičny.

Podmínky
přijatelnosti

Dotace není poskytována na:
 tělovýchovné nářadí / sportovní příslušenství určené k zabudování (např. ribstole, konstrukce na šplh, kruhy, hrazdy, volejbal/tenis/nohejbal do pouzder, otočné a sklopné košíkové atp.),
 tělovýchovné nářadí / sportovní příslušenství přenosné (např. lavičky, bedny, trampolíny,
tělocvičné kozy a koně, žíněnky, gymnastické běhouny, branky na házenou a florbal, fotbal, míče, mobilní doskočiště, odrazové můstky, startovací bloky apod.).

Poznámky

Za školní hřiště, tělocvičnou se pro účely tohoto dotačního titulu považuje stavba (zařízení),
která je využívána k tomuto účelu a je součástí školního areálu. V případě, že škola touto
stavbou prokazatelně nedisponuje a využívá jiné zařízení v majetku obce, je možné dotaci
na tuto stavbu použít.
Výstupy musí primárně sloužit pro hodiny tělesné výchovy a dále mohou být využívány
i pro volnočasové aktivity.
Výstupy nesmí být komerčně využívány a sloužit k provozování ekonomické činnosti. Mimoškolní využití, které je zpoplatněno, může tvořit maximálně 20 % celkové časové kapacity objektu.

Ministerstvo pro místní rozvoj
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Téma

SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURA

Název dotačního
titulu

Podpora obnovy sportovní infrastruktury
(podprogram Podpora obcí s 3 001–10 000 obyvateli)

Vyhlašovatel

Ministerstvo pro místní rozvoj

Web

https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Program-Podporarozvoje-regionu-2019/Podprogram-Podpora-obci-s-3-001-–-10-000-obyvateli

Územní zaměření

obce s 3 001–10 000 obyvateli

Orientační termín
příjmu žádostí

listopad–únor

Orientační výše
alokace

150 mil. Kč pro rok 2019
150 mil. Kč pro rok 2020

Oprávnění žadatelé



Míra dotace





obec s 3 001–10 000 obyvateli včetně, která je zřizovatelem základní školy (obec musí
mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument)
až do výše 60 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce
dolní limit dotace na jednu akci – 500 tis. Kč
horní limit dotace na jednu akci – 5 mil. Kč

Typy podporovaných
aktivit

Podporovány budou akce zaměřené na:
 obnovu školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), která slouží
pro hodiny tělesné výchovy,
 obnovu školních tělocvičen,
 vybudování, rekonstrukce nebo modernizace sportovní infrastruktury,
 vybudování, rekonstrukce nebo modernizace zázemí a sociálního zařízení (např. šatny,
sprchy, toalety, střídačky (pevně zabudované), nářaďovna apod.) v případě, že tyto práce
jsou součástí obnovy sportovní infrastruktury,
 oplocení, osvětlení školního hřiště v případě, že tyto práce jsou součástí obnovy školního
hřiště,
 výměna kotle včetně otopné soustavy v případě, že tato akce je součástí obnovy školní
tělocvičny.

Podmínky
přijatelnosti

Dotace není poskytována na:
 tělovýchovné nářadí/sportovní příslušenství určené k zabudování (např. ribstole, konstrukce na šplh, kruhy, hrazdy, volejbal/tenis/nohejbal do pouzder, otočné a sklopné košíkové atp.),
 tělovýchovné nářadí/sportovní příslušenství přenosné (např. lavičky, bedny, trampolíny,
tělocvičné kozy a koně, žíněnky, gymnastické běhouny, branky na házenou a florbal, fotbal, míče, doskočiště mobilní, odrazové můstky, startovací bloky apod.).

Poznámky

Za školní hřiště, tělocvičnu se pro účely tohoto dotačního titulu považuje stavba (zařízení),
která je využívána k tomuto účelu a je součástí školního areálu. V případě, že škola touto
stavbou prokazatelně nedisponuje a využívá jiné zařízení v majetku obce, je možné dotaci
na tuto stavbu použít.
Výstupy musí primárně sloužit pro hodiny tělesné výchovy a dále mohou být využívány
i pro volnočasové aktivity.
Výstupy nesmí být komerčně využívány a sloužit k provozování ekonomické činnosti. Mimoškolní využití, které je zpoplatněno, může tvořit maximálně 20 % celkové časové kapacity objektu.
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Ministerstvo pro místní rozvoj

Téma

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Název dotačního
titulu

Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury
(podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova)

Vyhlašovatel

Ministerstvo pro místní rozvoj

Web

https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Program-Podpora
-rozvoje-regionu-2019/Podprogram-Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova

Územní zaměření

obce do 3 000 obyvatel

Orientační termín
příjmu žádostí

listopad–únor

Orientační výše
alokace

20 mil. Kč pro rok 2019
20 mil. Kč pro rok 2020

Oprávnění žadatelé



Míra dotace





obec do 3 000 obyvatel včetně (obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený
strategický rozvojový dokument)
až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce
dolní limit dotace na jednu akci – 200 tis. Kč
horní limit dotace na jednu akci – 1 mil. Kč

Typy podporovaných
aktivit

Podporovány budou akce zaměřené na obnovu:
 propustků,
 mostů a lávek přes místní vodoteče a terénní nerovnosti,
 parkovacích a odstavných ploch s vazbou na občanskou vybavenost obcí,
 zastávek linkové osobní dopravy a hromadné veřejné dopravy.
Podporovány budou akce s výstupy sloužícími široké veřejnosti, jejichž užívání není zpoplatněno a jsou veřejně přístupné.

Podmínky
přijatelnosti

Výstupy nesmí být budovány pro konkrétního provozovatele/uživatele a nesmí sloužit
k provozování ekonomické činnosti účastníka programu.

Poznámky

Ministerstvo pro místní rozvoj
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Téma

VÍTĚZOVÉ VESNICE ROKU

Název dotačního
titulu

Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
(podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova)

Vyhlašovatel

Ministerstvo pro místní rozvoj

Web

https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Program-Podpora-roz
voje-regionu-2019/Podprogram-Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova

Územní zaměření

obce do 3 000 obyvatel

Orientační termín
příjmu žádostí

listopad–únor

Orientační výše
alokace

35 mil. Kč pro rok 2019
35 mil. Kč pro rok 2020


Oprávnění žadatelé





Míra dotace

obec, která v soutěži Vesnice roku 2018 získala ocenění Zlatá, Modrá, Bílá, Oranžová stuha, resp. se umístila v celostátním kole Oranžové stuhy, nebo se umístila na 1.–3. místě
v celostátním kole této soutěže
obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument
až do výše 85 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce
dolní limit dotace není stanoven
horní limit dotace na jednu akci, resp. na jednotlivá ocenění:
- Bílá stuha 600 tis. Kč
- Modrá stuha 600 tis. Kč
- Oranžová stuha 600 tis. Kč
3. místo v celostátním kole Oranžové stuhy 100 tis. Kč
2. místo v celostátním kole Oranžové stuhy 200 tis. Kč
1. místo v celostátním kole Oranžové stuhy 300 tis. Kč
- Zlatá stuha 1 mil. Kč
3. místo v celostátním kole soutěže Vesnice roku 2018 800 tis. Kč
2. místo v celostátním kole soutěže Vesnice roku 2018 900 tis. Kč
1. místo v celostátním kole soutěže Vesnice roku 2018 1,6 mil. Kč

Typy podporovaných
aktivit

Podporovány budou akce zaměřené na:
 obnovu a údržbu venkovské zástavby (s výjimkou bytového fondu) a občanské vybavenosti (např. radnice, školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení, hasičské zbrojnice, sakrální stavby, hřbitovy, drobné stavby apod.),
 komplexní úpravu veřejných prostranství,
 obnovu a zřizování veřejné zeleně,
 rekonstrukci a výstavbu místních komunikací, stezek a veřejného osvětlení,
 obnovu a pořízení technického vybavení a zařízení,
 přípravu a realizaci propagačních materiálů obce a prezentace obce v souvislosti s umístěním v soutěži Vesnice roku.
Podporovány budou akce s výstupy sloužícími široké veřejnosti, jejichž užívání není zpoplatněno a jsou veřejně přístupné.

Podmínky
přijatelnosti

Dotace není poskytována na:
 nákup, výkup nemovitosti,
 činnosti související s bytovým fondem,
 zasíťování pozemků určených k prodeji.

Poznámky

Výstupy nesmí být budovány pro konkrétního provozovatele/uživatele a nesmí sloužit
k provozování ekonomické činnosti účastníka podprogramu.
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Téma

VEŘEJNÉ BUDOVY

Název dotačního
titulu

Rekonstrukce a přestavba veřejných budov
(podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova)

Vyhlašovatel

Ministerstvo pro místní rozvoj

Web

https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Program-Podpora
-rozvoje-regionu-2019/Podprogram-Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova

Územní zaměření

obce do 3 000 obyvatel

Orientační termín
příjmu žádostí

listopad–únor

Orientační výše
alokace

100 mil. Kč pro rok 2019
100 mil. Kč pro rok 2020

Oprávnění žadatelé



Míra dotace





obec do 3 000 obyvatel včetně (obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený
strategický rozvojový dokument)
až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce
dolní limit dotace na jednu akci – 500 tis. Kč
horní limit dotace na jednu akci – 10 mil. Kč

Typy podporovaných
aktivit

Podporovány budou akce zaměřené na obnovu veřejných budov, jejichž provoz je plně
hrazen z obecního rozpočtu. Jedná se o:
 kulturní domy,
 obecní domy,
 multifunkční domy,
 školní budovy (cílem projektu není navýšit kapacitu) apod.

Podmínky
přijatelnosti

Dotace není poskytována na:
 novou výstavbu,
 náklady související s obnovou prostor určených k bydlení,
 nákup a pořízení vybavení, nábytku.

Poznámky

Výstupy nesmí být komerčně využívány a sloužit k provozování ekonomické činnosti. Komerční využití, které je zpoplatněno, může tvořit maximálně 20 % celkové kapacity (časové,
dispoziční apod.).

Ministerstvo pro místní rozvoj

21

Téma

SAKRÁLNÍ STAVBY

Název dotačního
titulu

Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů
(podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova)

Vyhlašovatel

Ministerstvo pro místní rozvoj

Web

https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Program-Podpora
-rozvoje-regionu-2019/Podprogram-Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova

Územní zaměření

obce do 3 000 obyvatel

Orientační termín
příjmu žádostí

listopad–únor

Orientační výše
alokace

20 mil. Kč pro rok 2019
20 mil. Kč pro rok 2020

Oprávnění žadatelé



Míra dotace





obec do 3 000 obyvatel včetně (obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený
strategický rozvojový dokument)
až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce
dolní limit dotace na jednu akci – 50 tis. Kč
horní limit dotace na jednu akci – 500 tis. Kč

Typy podporovaných
aktivit

Podporovány budou akce zaměřené na obnovu drobných sakrálních staveb nalézajících se
v katastrálním území obce, které nejsou prohlášeny kulturní památkou a jsou v majetku
účastníka podprogramu. Jedná se zejména o obnovu staveb jako:
 kaple, kaplička, márnice,
 socha,
 boží muka, kříž.
Dále na obnovu:
 prostoru hřbitova,
 hřbitovních zdi,
 úpravu nejbližšího prostranství (terénní úpravy, přístupové chodníčky, drobný mobiliář
apod.) v případě, že tyto práce jsou součástí obnovy drobných sakrálních staveb, hřbitovů nebo hřbitovních zdí.

Podmínky
přijatelnosti

Dotace není poskytována na:
 na nákup a pořízení vybavení,
 na fotodokumentaci, restaurátorskou zprávu apod.

Poznámky
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Téma

VENKOVSKÁ ZÁSTAVBA A PROSTRANSTVÍ

Název dotačního
titulu

Podpora vybudování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku
(podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova)

Vyhlašovatel

Ministerstvo pro místní rozvoj

Web

https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Program-Podpora-roz
voje-regionu-2019/Podprogram-Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova

Územní zaměření

obce do 3 000 obyvatel

Orientační termín
příjmu žádostí

listopad–únor

Orientační výše
alokace

70 mil. Kč pro rok 2019
70 mil. Kč pro rok 2020

Oprávnění žadatelé



Míra dotace





obec do 3 000 obyvatel včetně (obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený
strategický rozvojový dokument)
až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce
dolní limit dotace na jednu akci – 100 tis. Kč
horní limit dotace na jednu akci – 3 mil. Kč

Typy podporovaných
aktivit

Akce s výstupy sloužícími široké veřejnosti, jejichž provoz je hrazen z obecního rozpočtu
a jejichž užívání není zpoplatněno a jsou veřejně přístupné. Jde především o:
 obnovu nebo vybudování veřejných hřišť a sportovišť, dětských dopravních hřišť,
 obnovu obecních koupališť lokálního charakteru,
 obnovu nebo vybudování naučných/zážitkových stezek (vyjma cyklostezek),
 obnovu nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (vnitřní a vnější prostory pro
setkávání, komunitní a spolkovou činnost).

Podmínky
přijatelnosti

Dotace není poskytována na:
 vybudování cyklostezek,
 nákup a pořízení drobného vybavení (např. stolní hry, míče, švihadla apod.),
 nákup a pořízení nábytku,
 nákup a pořízení vybavení pro spolkovou činnost (např. kulisy, kostýmy, hasičská technika, nábytek, elektrospotřebiče, hardwarové a softwarové vybavení a příslušenství apod.).

Poznámky

Místo pasivního odpočinku je zpevněná plocha vybudovaná za účelem posezení a relaxace
v krajině. Místo pasivního odpočinku musí být vždy veřejně přístupné a nesmí být zpoplatněno. Součástí místa pasivního odpočinku mohou být například lavička/lavičky, stůl/stoly,
stojan/stojany na kola, odpadkový koš/odpadkové koše, přístřešek nebo závětří se střechou
apod.
Výstupy nesmí být komerčně využívány a sloužit k provozování ekonomické činnosti. Komerční využití, které je zpoplatněno, může tvořit maximálně 20 % celkové kapacity (časové,
dispoziční apod.).
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Téma

DOSTUPNOST SLUŽEB

Název dotačního
titulu

Podpora dostupnosti služeb
(podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova)

Vyhlašovatel

Ministerstvo pro místní rozvoj

Web

https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Program-Podpora-rozvo
je-regionu-2019/Podprogram-Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova

Územní zaměření

obce do 1 000 obyvatel

Orientační termín
příjmu žádostí

listopad–únor

Orientační výše
alokace

20 mil. Kč pro rok 2019
20 mil. Kč pro rok 2020


Oprávnění žadatelé





Míra dotace




obec do 1 000 obyvatel (obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument)
dobrovolný svazek obcí, který je zapsán do rejstříku svazků obcí v souladu se zákonem
128/2000 Sb., o obcích, obecní zřízení, svazek obcí musí mít zpracovaný a nejvyšším orgánem svazku obcí schválený strategický rozvojový dokument
až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce
dolní limit dotace na jednu akci – 100 tis. Kč
horní limit dotace na jednu akci – 2 mil. Kč

Typy podporovaných
aktivit

Podpora je určena na přípravu prostor pro provozování služeb základní lékařské péče a obchodní obslužnosti.
Podporovány budou akce zaměřené na:
 rekonstrukci, přestavbu a výstavbu objektů nebo jejich částí, které budou následně nabídnuty k provozování za transparentních a tržních podmínek,
 přípravu prostor pro provoz základní lékařské péče (pediatr, praktický lékař, zubař),
 obchod (základní potřeby / smíšené zboží, přípustná je kooperace s Pošta partner),
 v případě prostoru určeného pro obchod – základní technické vybavení (mrazáky, chladicí, technika),
 pořízení nebo přestavba pojízdné prodejny.

Podmínky
přijatelnosti

Základní podmínkou pro podání žádosti je, že v katastru žadatele není v době podání žádosti
provozována činnost stejného charakteru soukromým subjektem.
Prostor nesmí být připravován pro konkrétního provozovatele.
Dotace není poskytována na:
 vybavení nábytkem, kancelářskou technikou,
 vybavení zdravotnickým zařízením,
 nákup a pořízení osobního automobilu.

Poznámky
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Téma
Název dotačního
titulu

NADREGIONÁLNÍ AKCE
Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí
(podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova)

Vyhlašovatel

Ministerstvo pro místní rozvoj

Web

https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Program-Podpora-roz
voje-regionu-2019/Podprogram-Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova

Územní zaměření

obce do 3 000 obyvatel

Orientační termín
příjmu žádostí

listopad–únor

Orientační výše
alokace

5 mil. Kč pro rok 2019
5 mil. Kč pro rok 2020


Oprávnění žadatelé

Míra dotace







obec do 3 000 obyvatel včetně (obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený
strategický rozvojový dokument)
dobrovolný svazek obcí, který je registrován v souladu se zákonem 128/2000 Sb., o obcích,
a to pouze v případě, že žadatelem nemůže být jedna obec, protože akce zasahuje do
katastrálního území více obcí (svazek obcí musí mít zpracovaný a nejvyšším orgánem
svazku obcí schválený strategický rozvojový dokument)
až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce
dolní limit dotace na jednu akci – 100 tis. Kč
horní limit dotace na jednu akci – 300 tis. Kč

Typy podporovaných
aktivit

Podporovány budou akce zaměřené na:
 prezentaci úspěšných projektů zacílených na obnovu a rozvoj venkova s nadregionálním
dosahem,
 výměnu zkušeností při přípravě projektů zacílených na obnovu a rozvoj venkova s nadregionálním dosahem,
 odborné vzdělávání starostů související s výkonem jejich funkce.

Podmínky
přijatelnosti

Uznatelné náklady:
 pronájem prostor, prezentační techniky, lektorská činnost, doprava, občerstvení (limit
300 Kč/os./den), propagační a prezentační materiály.
Dotace není poskytována na:
 nákup a pořízení hardwarového a softwarového zařízení a příslušenství, kancelářské vybavení, kancelářské potřeby, ubytování, vstupné, pronájem kol, koloběžek apod.

Poznámky

Ministerstvo pro místní rozvoj
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Téma

DEMOLICE

Název dotačního
titulu

Podprogram Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách
DT 1 Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách na území Moravskoslezského,
Ústeckého a Karlovarského kraje
DT 2 Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách na území České republiky vyjma
krajů uvedených v dotačním titulu 1

Vyhlašovatel

Ministerstvo pro místní rozvoj

Web

https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Podpora-revitalizace
-uzemi/Demolice-budov-v-socialne-vyloucenych-lokalitach


Územní zaměření



dotační titul 1 – pouze pro obce ležící na území Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje
dotační titul 2 – pro obce ležící na území České republiky vyjma krajů uvedených v dotačním titulu 1

Orientační termín
příjmu žádostí

listopad–únor

Orientační výše
alokace

100 mil. Kč pro rok 2019
100 mil. Kč pro rok 2020


Oprávnění žadatelé






Míra dotace

Typy podporovaných
aktivit

obec, která má ve svém katastru území, které je možné definovat jako sociálně vyloučenou lokalitu dle Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR
obec, která se nachází ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, která má ve
své územní působnosti území SVL dle Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR
obec, která má ve svém správním obvodu obec s definovanou SVL
kraj, který je vlastníkem nemovitosti určené k demolici, která leží na území SVL dle Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR

Maximální výše dotace se stanovuje dle velikosti žadatele následujícím způsobem:
 obec do 3 000 obyvatel – až do výše 70 % způsobilých výdajů,
 obec od 3 001 do 10 000 obyvatel – až do výše 60 % způsobilých výdajů,
 obce od 10 001 obyvatel – až do výše 50 % způsobilých výdajů,
 kraje – až do výše 50 % způsobilých výdajů.
Dolní limit dotace na jednu akci – 300 tis. Kč.
V dané výzvě lze podat více žádostí. Součet požadovaných dotací z jednoho dotačního titulu v rámci této výzvy může být maximálně 10 mil. Kč pro jednoho žadatele.



Podpora demolic budov v obcích s rizikem vzniku sociálně vyloučené lokality.
Demolice objektu bude následována celkovou revitalizací prostoru, včetně možné výstavby objektu, který bude sloužit jinému účelu než sociálnímu bydlení.

Předmětem podpory může být pouze objekt pro bydlení, rekreaci nebo ubytovací
zařízení, který se nachází ve špatném technickém stavu a je nezpůsobilý k bydlení.
 Předmět podpory musí být ve výhradním vlastnictví příjemce podpory bez omezení
vlastnického práva. Na objektu určeném k demolici a s ním spojeném pozemku nesmí
váznout žádné závazky.
 Předmět podpory musí mít ke dni vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace platné povolení k odstranění stavby nebo souhlas stavebního úřadu s odstraněním stavby.
 Předmět podpory nesmí být ke dni podání žádosti obýván.
 Účastník podprogramu musí mít zpracován Projekt následného využití revitalizovaného
území. Tento projekt musí být v souladu s platnou územně plánovací dokumentací
a musí být schválený nejvyšším orgánem obce (zastupitelstvem).
Dotace není poskytována na:
 náklady na výkup nemovitosti,
 náklady na demolici samostatných budov nebytového charakteru,
 náklady na odstranění ekologických zátěží,
 náklady na přípravu a podání žádosti,
 náklady zadání veřejné zakázky dle bodu 7. 5. zásad,
 náklady na zhotovení projektové dokumentace, studie proveditelnosti,


Podmínky
přijatelnosti
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Poznámky

náklady na rekonstrukci nebo výstavbu objektů, které byly dotčeny realizací demolice,
např. oplocení, obrubníky, chodníky, komunikace, práce spojené s opravou fasád apod.,
náklady na přípravu pro zatravnění a zatravnění pozemku po demolici (ornice, osivo
atd.).

Předmětnou akci nelze dotovat z jiných národních programů, podprogramů nebo dotačních titulů státního rozpočtu nebo podprogramů spolufinancovaných z prostředků EU. Účast
v tomto podprogramu nevylučuje možnost využít financování z jiných dotačních programů
na realizaci Projektu následného využití revitalizovaného území.

Téma

BROWNFIELDY

Název dotačního
titulu

Podprogram Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití
DT 1 Revitalizace a výstavba
DT 2 Revitalizace a rekonstrukce
DT 3 Revitalizace
Vyhlášeny jsou výzva 1 a výzva 2 dle územního zaměření

Vyhlašovatel

Ministerstvo pro místní rozvoj

Web

https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Podpora-revitalizace
-uzemi/Regenerace-brownfieldu-pro-nepodnikatelske-vyuziti

Územní zaměření

Výzva 1:
obec Moravskoslezského, Ústeckého nebo Karlovarského kraje nebo příslušný kraj
Výzva 2:
obec, která neleží v Moravskoslezském, Ústeckém nebo Karlovarském kraji, nebo kraj, vyjma krajů Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského

Orientační termín
příjmu žádostí

listopad–květen

Orientační výše
alokace

Výzva 1:
196 mil. Kč pro rok 2019
196 mil. Kč pro rok 2020
Výzva 2:
200 mil. Kč pro rok 2019
200 mil. Kč pro rok 2020

Oprávnění žadatelé

Dle územního zaměření jednotlivých výzev
 obec
 kraj

Míra dotace

Maximální výše dotace pro každou výzvu se stanovuje dle velikosti žadatele následujícím
způsobem:
 obec do 3 000 obyvatel – až do výše 70 % způsobilých výdajů,
 obec od 3 001 do 10 000 obyvatel – až do výše 60 % způsobilých výdajů,
 obce od 10 001 obyvatel – až do výše 50 % způsobilých výdajů,
 kraje – až do výše 50 % způsobilých výdajů,
 dolní limit dotace na jednu akci – 300 tis. Kč,
 horní limit dotace na jednu akci – 30 mil. Kč.

Typy podporovaných
aktivit

DT 1 Revitalizace a výstavba
Podpořeny budou projekty, jejichž cílem je obnova brownfieldu a k jehož dalšímu využití
je plánována výstavba nových objektů sloužících obecnímu zájmu. Součástí podpořeného
projektu může být revitalizace zeleně, demolice, rekonstrukce, výstavba objektů.
Podporovány budou aktivity v těchto oblastech:
 obecní dům, obřadní síň,
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Typy podporovaných
aktivit

škola, školka zřízená v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. veřejnoprávními subjekty
– součástí může být výstavba školní jídelny za podmínek, že strava bude poskytována
pouze žákům a zaměstnancům školy a školní jídelna bude provozována školou, nikoliv
externím subjektem. ZŠ, MŠ bude dále omezena v možnostech pronájmů prostor pro
hrazené mimoškolní aktivity,
 knihovna,
 volně přístupné volnočasové aktivity – bez poplatků,
 veřejné parkoviště, garáže – bez poplatků,
 obecní sklad, zázemí pro obecní techniku, dílny pouze pro využití obce,
 hasičská zbrojnice,
 kulturní dům (omezeno komerční využití),
 klubovny pro lokální spolky,
 místní veřejná sportoviště určená především pro spádovou oblast (koupaliště, kluziště),
omezeno profesionální využití a pronájem.
DT 2 Revitalizace a rekonstrukce
Podpořeny budou projekty, jejichž cílem je obnova brownfieldu a k jehož dalšímu využití
je plánována rekonstrukce původních objektů k následnému obecnímu využití. Součástí
podpořeného projektu může být revitalizace zeleně, demolice a rekonstrukce objektů.
Podporované aktivity se shodují s aktivitami popsanými v rámci DT 1.
DT 3 Revitalizace
Podpořeny budou projekty, jejichž cílem je obnova brownfieldu a k jehož dalšímu využití je
plánována především revitalizace zeleně včetně možného zbudování zón aktivního a pasivního odpočinku. Součástí podpořeného projektu může být demolice objektů, revitalizace
zeleně, parkové úpravy, vybudování dětského/workoutového hřiště, odpočinkové zóny.

Podmínky
přijatelnosti

Předmětem podpory jsou objekty/areály odpovídající svým stavem charakteru brownfields,
které se nacházejí v zastavěném území obce dle platného územního plánu. Brownfieldem je
pro účely tohoto podprogramu objekt nebo areál splňující následující podmínky:
 je zanedbaný, opuštěný, nevyužívaný a nelze ho vhodně a efektivně využívat, aniž by proběhl proces jeho regenerace,
 je po stavební/technické stránce nefunkční a nesplňuje základní požadavky na bezpečnost a vlastnosti staveb uvedených v § 8 vyhlášky 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,
 kde není možné řešit situaci jiným způsobem než investicí z obecních prostředků, tzn., že
o objekt/areál nemá zájem soukromá sféra, která by obnovila jeho funkčnost.
Předmět podpory musí být registrován v databázi brownfieldů spravované agenturou
CzechInvest. Brownfield, který bude v rámci projektu/akce demolován, nesmí být určen
k bydlení, ubytování.
V rámci DT 1 a DT 2 se předmět podpory nesmí nalézat v záplavovém území stoleté vody.
V případě, že se předmět podpory nalézá v poddolovaném území, je účastník programu
povinen doložit stanovisko inženýrského geologa spolu s dokumentací stavebních prací,
která reflektuje jím navržená technická řešení.
Uznatelné náklady:
 úpravy pozemků a zeleně,
 odstranění nevyužitých staveb a jejich částí,
 inženýrské sítě a účelové komunikace, chodníky v rámci pozemků brownfieldu,
 městský mobiliář, oplocení,
 inženýrská činnost ve výstavbě,
 rekonstrukce a modernizace staveb,
 novostavby,
 výkup nemovitosti.
Dotace není poskytována na:
 projektové a manažerské činnosti související s přípravou žádosti a administrací projektu,
 náklady spojené s vedením řízení o zadání veřejné zakázky,
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Poznámky

náklady na zhotovení studie proveditelnosti,
náklady na odstranění ekologických zátěží.

Účastník podprogramu může v dané výzvě podat pouze jednu žádost.
DT 1: Podpořená aktivita nesmí být koncipována za účelem provozování ekonomické činnosti. Ekonomická činnost je povolena pouze jako podpůrná aktivita do 20 % celkové využívané kapacity daného objektu a musí být stejného charakteru, jako je zaměření hlavní
činnosti.
Podpořená infrastruktura nesmí být vyhrazena konkrétnímu uživateli, ale musí být zpřístupněna všem uživatelům, kteří o její užívání projeví zájem.
Podpořená infrastruktura musí být provozována účastníkem podprogramu, popř. jím zřízenou právnickou osobou.
DT 3: Výstavba infrastruktury z veřejných prostředků, která je budována v zájmu široké veřejnosti a která nebude v budoucnu ekonomicky využívána (např. parky a hřiště otevřené
široké veřejnosti), nezakládá veřejnou podporu.

Téma

BROWNFIELDY

Název dotačního
titulu

Podprogram Tvorba studií a analýz možností využití vybraných brownfieldů

Vyhlašovatel

Ministerstvo pro místní rozvoj

Web

https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Podpora-revitalizace
-uzemi/Tvorba-studii-a-analyz-moznosti-vyuziti-vybranych

Územní zaměření

Obce

Orientační termín
příjmu žádostí

listopad–květen

Orientační výše
alokace

4 mil. Kč pro rok 2019
4 mil. Kč pro rok 2020

Oprávnění žadatelé




obec
kraj

Míra dotace

Dotace je poskytována až do výše 85 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
Účastník podprogramu může v dané výzvě podat pouze jednu žádost. Horní limit dotace
na jeden projekt je 2 mil Kč.

Typy podporovaných
aktivit

Předmětem podpory je studie transformace a následného využití území obzvláště složitých
nebo rozsáhlých brownfieldů.
Doporučení zpracovat studii pro dané území musí být uvedeno v usnesení vlády ČR (resp.
v jeho přílohách) jako určené k financování v rámci tohoto programu. Usnesení vlády ČR
musí být vydána v termínu po 1. 1. 2017.
Obsah strategie je stanoven v následujícím rozsahu:
 analytické zhodnocení současného stavu – popis výchozí situace:
- fyzickogeografické předpoklady,
- socioekonomická analýza,
- technicko-legislativní limity;
 analýza klíčových aktérů,
 rozbor ohrožení, rizik a problémů v území,
 souhrnné zhodnocení (např. SWOT analýza),
 návrhová část – definování vize, cílů a opatření k jejich dosažení,
 implementační část:
- harmonogram jednotlivých kroků,
- subjekty zodpovědné za realizaci,
- vazba na financování,
- nastavení způsobu ověřování úspěšnosti.
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Podmínky
přijatelnosti

Uznatelné náklady:
 výdaje na nákup služeb, pořízení nehmotného majetku související se zpracováním studie
pro schválení možnosti jejího využití pořizovatelem,
 výdaje na nezbytné doplňující analýzy a průzkumy související se zpracováním studie
v rámci projektu,
 vyhodnocení vlivů studie na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů
na životní prostředí (SEA), včetně případného vyhodnocení vlivu na soustavu NATURA
2000, pokud příslušný orgán ochrany přírody a krajiny nevyloučil důležitý vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast.
Neuznatelné náklady:
 výdaje bez přímého vztahu k projektu,
 osobní a režijní náklady žadatele/příjemce,
 výdaje na zpracování žádosti o podporu a administraci projektu,
 výdaje na administraci výběrových a zadávacích řízení,
 výdaje na pořízení technického a technologického vybavení žadatele, hardwaru a softwaru,
 výdaje na vlastní práci pořizovatele územní studie,
 výdaje na nákupy dat, která jsou všem územním samosprávným celkům poskytována
bezplatně, např. údaje z katastru nemovitostí (počítačové soubory s daty katastrální nebo
orientační mapy parcel atd.) nebo data základní báze geografických dat České republiky
(ZABAGED®), která poskytují orgány zeměměřictví a katastru,
 výdaje na zpracování zadání studie,
 dodatečné administrativní výdaje na tisk nad rámec smlouvy,
 výdaje vzniklé nad rámec Rozhodnutí o poskytnutí dotace,
 výdaje na záruky, pojištění, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky.

Poznámky

Předmětem strategie jsou objekty/areály odpovídající svým stavem charakteru brownfieldů, které se nacházejí v katastrálním území účastníka programu.
Prostor brownfieldu řešený strategií nemusí být ve výhradním vlastnictví účastníka programu.
Brownfieldem je pro účely tohoto podprogramu objekt, který je zanedbaný, opuštěný, nevyužívaný a nelze ho vhodně a efektivně využívat, aniž by proběhl proces jeho regenerace.
Předmět podpory (vypracovaná strategie/studie) musí být ve výhradním vlastnictví účastníka programu a nesmí být tvořen pro konkrétního budoucího uživatele, ale musí být zpřístupněn všem uživatelům, kteří o jeho užívání projeví zájem.
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Téma

BEZBARIÉROVOST PEČOVATELSKÝCH DOMŮ A ÚŘADŮ

Název dotačního
titulu

Podprogram Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů
DT 1 Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou
DT 2 Odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů

Vyhlašovatel

Ministerstvo pro místní rozvoj

Web

https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Podpora-pro-odstra
novani-barier-v-budovach-pro-(5)/Odstranovani-barier-v-budovach-domu-s-pecovatelsko

Územní zaměření

celé území ČR

Orientační termín
příjmu žádostí

listopad–únor

Orientační výše
alokace

10 mil. Kč pro rok 2019
10 mil. Kč pro rok 2020

Oprávnění žadatelé



Míra dotace




obec, jejíž záměry bezbariérových tras v podobě projektů byly schváleny Řídícím výborem Národního rozvojového programu mobility pro všechny
až do výše 50 % způsobilých výdajů
dolní limit dotace na jednu akci – 100 tis. Kč

Typy podporovaných
aktivit

DT 1 Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou
Podprogram je určen na podporu akcí zaměřených na:
 odstraňování bariér při vstupu do budov a výstupu z budov,
 odstraňování bariér uvnitř budov,
 bezbariérové úpravy WC a sociálních zařízení ve veřejných prostorách,
 pořizování a aplikace zdvižných a transportních technologií a systémů.
DT 2 Odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů
Podprogram je určen na podporu akcí zaměřených na:
 odstraňování bariér při vstupu do budov a výstupu z budov,
 odstraňování bariér uvnitř budov,
 bezbariérové úpravy WC a sociálních zařízení ve veřejných prostorách,
 pořizování a aplikace zdvižných a transportních technologií a systémů.

Podmínky
přijatelnosti

Dotace se poskytuje na investiční a neinvestiční akce, jejichž investorem je obec.
Účastník podprogramu musí mít nemovitost, k níž se váže žádost o dotaci, v plném rozsahu ve svém vlastnictví bez omezení vlastnického práva.
Dotace není poskytována na:
 náklady na zhotovení projektové dokumentace, autorský dozor a náklady související
s vypracováním žádosti.

Poznámky

Předmětnou akci není možné dotovat z jiných programů financovaných ze státního rozpočtu nebo programů spolufinancovaných z prostředků EU. Akce může být spolufinancována
z rozpočtu kraje. V takovém případě bude výše dotace ze zdrojů podprogramu stanovena
tak, aby spolu s podílem finančních prostředků z rozpočtu kraje nepřesáhla 75 % celkové
výše skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
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Téma

BEZBARIÉROVOST BYTOVÝCH DOMŮ

Název dotačního
titulu

Podprogram Bytové domy bez bariér pro rok 2019

Vyhlašovatel

Ministerstvo pro místní rozvoj

Web

https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-bydleni/Program-Podpora-bydleni-pro
-rok-2019/Podprogram-Bytove-domy-bez-barier-(1)

Územní zaměření

celé území ČR

Orientační termín
příjmu žádostí

listopad – začátek února

Orientační výše
alokace

200 mil. Kč pro rok 2019
200 mil. Kč pro rok 2020


Oprávnění žadatelé


Míra dotace





Typy podporovaných
aktivit




vlastník nebo spoluvlastník bytového domu nebo společenství vlastníků, nebo vlastník
nebo spoluvlastník jednotky vykonávající činnost správce v bytovém domě, ve kterém
společenství vlastníků nevzniklo (mj. obec, kraj, dobrovolný svazek obcí, městská část
Prahy, příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem)
max. 50 % nákladů na realizaci akce, maximálně však:
- 200 tis. Kč v případě bezbariérových úprav přístupu do bytového domu a k výtahu,
- 800 tis. Kč v případě výstavby výtahu pro jeden vchod do bytového domu.
v případě odstraňování bariér v bytovém domě s více vchody a více nepropojenými
schodišti lze do jednoho projektu a jedné žádosti zahrnout úpravy více vchodů –
v takovém případě se limit dotace násobí počtem upravovaných vchodů / instalovaných
výtahů,
dotace je poskytována v souladu s předpisem Evropských společenství podle pravidla de
minimis.
odstranění bariér v bytových domech při vstupu do domu a do výtahu
výstavba výtahu v bytových domech, které jím nejsou vybaveny a nikdy nebyly a u kterých jsou k tomu stavebně-technické předpoklady

Bytový dům je ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví žadatele nebo je žadatelem SVJ; na
budově ani nemovité věci, jejíž součástí je budova, nevázne exekuce ve prospěch třetí
osoby.
 Bude-li přístup do bytového domu umístěn na pozemku, jenž není ve výlučném vlastnictví žadatele o dotaci, musí být vztah k pozemku ve vztahu k budoucímu přístupu do
objektu po dobu udržitelnosti právně zajištěn (např. právem stavby, věcným břemenem,
pachtovní smlouvou, neodvolatelným souhlasem atd.).
 Bytový dům, ve kterém bude zřizován výtah nebo budován bezbariérový přístup, byl
zkolaudován před více než 10 lety.
 Žadatel má zajištěny zdroje na dofinancování projektu, žadatel doloží investiční záměr,
který věcně a funkčně vymezuje stavbu, časový průběh přípravy a realizace stavby
a specifikuje zdroje financování.
 Projekt je zpracován oprávněnou osobou, řešení zahrnuje rozsah a technologický postup
úprav, předběžný položkový rozpočet, ve kterém jsou uvedeny položky splňující podmínky poskytnutí dotace.
 Žadatel doloží, že v době podání žádosti není bytový dům vybaven výtahem nebo do
bytového domu a k výtahu není umožněn bezbariérový přístup.
 Žadatel má platný doklad o povolení stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu v platném znění.
 Dotace se poskytuje na částečnou úhradu nákladů na pořízení nového výtahu a souvisejících stavebních prací, na stavební úpravy vstupu do bytového domu a přístupu
k výtahu.
Dotace není poskytována na:
 odstranění bariér při vstupu do domu a k výtahu prostřednictvím instalace technických
zařízení překonávajících schody.


Podmínky
přijatelnosti

Poznámky
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Téma
Název dotačního
titulu

OBNOVA MAJETKU PO POHROMÁCH
Podprogram Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce
2018
DT 1 Byl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav
DT 2 Nebyl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav

Vyhlašovatel

Ministerstvo pro místní rozvoj

Web

https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Obnova-obecniho-a
-krajskeho-majetku-po-zivelni2018

Územní zaměření

území postižené živelní pohromou

Orientační termín
příjmu žádostí

listopad–únor

Orientační výše
alokace

50 mil. Kč pro rok 2019
50 mil. Kč pro rok 2020


Oprávnění žadatelé

Míra dotace

DT 1:
 obcím bude státní podpora poskytována jako dotace na realizaci vybraných akcí až do
výše 90 % skutečně vynaložených uznatelných přímých nákladů akce,
 krajům bude státní podpora poskytována jako dotace na realizaci vybraných akcí až do
výše 85 % skutečně vynaložených uznatelných přímých nákladů akce.
Dolní limit dotace na jednu akci činí 200 tis. Kč.
V případě, že výše vlastních nákladů akcí obce přesáhne 25 % rozpočtu obce v roce 2018,
může obec požádat o výjimku na úhradu 100 % vynaložených uznatelných přímých nákladů.
DT 2:
 obcím bude státní podpora poskytována jako dotace na realizaci vybraných akcí až do
výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných přímých nákladů akce,
 krajům bude státní podpora poskytována jako dotace na realizaci vybraných akcí až do
výše 40 % skutečně vynaložených uznatelných přímých nákladů akce.
Dolní limit dotace na jednu akci činí 200 tis. Kč.
Horní limit dotace pro jednoho účastníka podprogramu je 5 mil. Kč. Horní limit nebo počet
dotovaných akcí pro jednoho účastníka podprogramu může být z důvodu velkého počtu
žádostí na základě doporučení hodnotitelské komise omezen.


Typy podporovaných
aktivit





Podmínky
přijatelnosti

Poznámky

obce a kraje postižené živelní pohromou v daném roce, pokud pro jejich území v jejím
důsledku podle zákona č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území:
- byl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav (DT 1),
- nebyl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav (DT 2).



rekonstrukce nebo oprava majetku obcí a krajů poškozeného živelní pohromou, popř.
pořízení nového majetku plnícího tutéž funkci, kterou plnil majetek pohromou zničený
zejména obnova mostů a komunikací, veřejného osvětlení, veřejných prostranství a veřejných obecních budov a zařízení včetně obnovy staveb a zařízení preventivní infrastruktury
Podprogram není určen na vybudování nových protipovodňových opatření, na podporu obnovy bytového fondu ve vlastnictví obce ani k úhradě prvotních nákladů spojených s odstraňováním náplav, vyvrácených nebo zlomených dřevin, stavební sutě
a zbytků zničených objektů.
Účastník podprogramu musí mít nemovitost, k níž se váže žádost o dotaci, v plném rozsahu ve svém vlastnictví bez omezení vlastnického práva (např. zástavní právo, omezení
výkonu vlastnického práva dané soudním rozhodnutím apod.), a to bez ohledu na to,
zda je takové omezení vyznačeno na výpisu z katastru nemovitostí. Za takové omezení vlastnického práva se nepovažuje věcné břemeno či plnění povinnosti ve prospěch
správců sítí a rozvodů spočívající v povinnosti umožnit a strpět opravy, údržbu či renovaci sítí a technologických zařízení.

Předmětnou akci není možné souběžně dotovat z jiných programů, podprogramů nebo
dotačních titulů veřejných rozpočtů.
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Téma

CESTOVNÍ RUCH

Název dotačního
titulu

Národní program podpory cestovního ruchu v regionech
Podprogram Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu
DT 1 Podpora nadregionálních aktivit

Vyhlašovatel

Ministerstvo pro místní rozvoj

Web

https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Cestovni-ruch/Narodni-program-podpory-ces
tovniho-ruchu-v-regione/Rok-2019-Rozvoj-zakladni-a-doprovodne-infrastruk

Územní zaměření

Celé území ČR

Orientační termín
příjmu žádostí

listopad – polovina února

Orientační výše
alokace

150 mil. Kč pro rok 2019
150 mil. Kč pro rok 2020



územně samosprávné celky (kraje, obce – vyjma statutárních měst a městských částí)
organizace zřízené územně samosprávnými celky (mimo muzeí zřizovaných krajem)
mikroregiony/DSO spravující destinaci přesahující administrativní hranice (spolupráce
na realizaci projektu s místní organizací destinačního managementu)
oblastní organizace destinačního managementu
geoparky
NNO působící v cestovním ruchu, resp. provozující atraktivity cestovního ruchu
podnikatelské subjekty (podnikající PO a FO)
církve a náboženské společnosti

Míra dotace



až do výše 50 % způsobilých výdajů, maximálně však 5 mil. Kč

Typy podporovaných
aktivit

Oblast podpory je zaměřena na zvýšení vybavenosti a atraktivity dálkových turistických tras
(pro pěší, cyklo-, hippo-, vodáckou, vodní turistiku a další udržitelné formy turistiky). Výstupy projektů musí být realizovány minimálně na území dvou krajů (poznámka: požadavek na
rovnoměrné rozmístění výstupů mezi zapojené kraje).
Oblasti podpory:
 vybavenost cyklostezek podél vodních toků (tzv. greenways),
 vybavenost tratí pro běžeckou turistiku v horských oblastech,
 jednotný formát informačních panelů,
 monitoring návštěvnosti,
 aktivity na zajištění provázanosti dálkových tras na již existující lokální trasy (možnost
vytváření okružních tras různé délky i alternativních tras pro rozprostření návštěvnosti
v území).

Podmínky
přijatelnosti

Obce, kraje musí doložit souhlas s realizací, financováním akce a souhlas se zajištěním
prostředků na spolufinancování akce prostřednictvím usnesení rady a zastupitelstva
obce, kraje.
 Obce, kraje musí mít vyjasněny veškeré majetkoprávní vztahy související s realizací akce.
 Příjemce dotace nesmí do akce zahrnout majetek včetně pozemků a nemovitostí, který
je již předmětem zástavy (včetně bankovní záruky).
 Udržitelnost projektu 3–5 let v závislosti na struktuře a rozsahu podpořené investice, případně dle podmínek využité kategorie GBER.
Dotace není poskytována na:
 výstavbu nových ani rozšíření či rekonstrukce stávajících ubytovacích a stravovacích zařízení,
 výstavbu, respektive modernizaci lanovek a vleků včetně prostředků pro zabezpečení
technického zasněžování.

Poznámky

Přiznaná dotace musí být vyčerpána do konce roku 2019.





Oprávnění žadatelé
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Téma

CESTOVNÍ RUCH

Název dotačního
titulu

Národní program podpory cestovního ruchu v regionech
Podprogram Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu
DT 3 Rozvoj veřejné infrastruktury

Vyhlašovatel

Ministerstvo pro místní rozvoj

Web

https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Cestovni-ruch/Narodni-program-podpory-ces
tovniho-ruchu-v-regione/Rok-2019-Rozvoj-zakladni-a-doprovodne-infrastruk

Územní zaměření

Celé území ČR

Orientační termín
příjmu žádostí

listopad – polovina února

Orientační výše
alokace

150 mil. Kč pro rok 2019
150 mil. Kč pro rok 2020



územně samosprávné celky (kraje a obce vyjma statutárních měst a městských částí)
organizace zřízené územně samosprávnými celky (s výjimkou krajských muzeí)
provozovatelé TIC
geoparky
NNO působící v cestovním ruchu, resp. provozující atraktivity cestovního ruchu
organizace destinačního managementu
mikroregiony/DSO (zaměření projektu ve spolupráci s místní destinační společností)
církve a náboženské společnosti



až do výše 50 % způsobilých výdajů, maximálně však 5 mil. Kč





Oprávnění žadatelé






Míra dotace



Typy podporovaných
aktivit





rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu, resp. podpora vzniku nové nebo rozvoj
a zkvalitnění stávající infrastruktury
zvýšení kvality stávající veřejné infrastruktury, případně přizpůsobení stávající veřejné
infrastruktury novým cílovým skupinám
navazuje na oblast podpory rozvoje základní a doprovodné infrastruktury

Podmínky
přijatelnosti

Obce, kraje musí doložit souhlas s realizací, financováním akce a souhlas se zajištěním
prostředků na spolufinancování akce prostřednictvím usnesení rady a zastupitelstva
obce, kraje.
 Obce, kraje musí mít vyjasněny veškeré majetkoprávní vztahy související s realizací akce.
 Příjemce dotace nesmí do akce zahrnout majetek včetně pozemků a nemovitostí, který
je již předmětem zástavy (včetně bankovní záruky).
 Udržitelnost projektu 3–5 let v závislosti na struktuře a rozsahu podpořené investice, případně dle podmínek využité kategorie GBER.
Dotace není poskytována na:
 výstavbu nových ani rozšíření či rekonstrukce stávajících ubytovacích a stravovacích zařízení,
 výstavbu, resp. modernizaci lanovek a vleků, včetně prostředků pro zabezpečení technického zasněžování.

Poznámky

Přiznaná dotace musí být vyčerpána do konce roku 2019.
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Téma

PEČOVATELSKÝ BYT

Název dotačního
titulu

Podprogram Podporované byty
DT 1 Pečovatelský byt

Vyhlašovatel

Ministerstvo pro místní rozvoj

Územní zaměření

celé území ČR

Web

https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-bydleni/Program-Podpora-bydleni-pro
-rok-2019/Podprogram-Podporovane-byty-(1)

Orientační termín
příjmu žádostí

listopad – začátek února

Orientační výše
alokace

200 mil. Kč pro rok 2019
200 mil. Kč pro rok 2020



Oprávnění
žadatelé










obec, kraj
dobrovolný svazek obcí
městská část Prahy
příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem
veřejně obchodní společnost, společnost s ručením omezeným, společnost komanditní,
akciová společnost
evropská společnost, družstvo, spolek, obecně prospěšná společnost
církev podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech
zpravidla maximálně 600 000 Kč na jeden byt
dotace je poskytována v souladu s předpisem Evropských společenství podle pravidla
SGEI de minimis (nařízení Komise EU č. 360/2012)
součet všech veřejných podpor poskytnutých žadateli podle pravidla de minimis nesmí
v kterémkoliv tříletém období přesáhnout částku v Kč odpovídající 500 000 EUR v přepočtu kursem devizového trhu vyhlášeným Evropskou centrální bankou, platným ke dni
schválení dotace rozhodnutím ministra

Míra dotace



Typy
podporovaných
aktivit

Výstavba bytů pro seniory ve věku 65+ nebo pro osoby s takovým zdravotním stavem,
který způsobil závislost na pomoci jiné fyzické osoby podle § 7 a následujících zákona
o sociálních službách:
 podpora výstavby pečovatelských bytů k zajištění sociálního bydlení pro osoby z cílové skupiny tak, aby došlo k získání nebo prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti,
a současně umožnění efektivního poskytování terénních služeb sociální péče
Výstavbou se myslí:
 novostavba bytového domu,
 stavební úpravy, kterými vznikne nový byt z prostorů určených k jiným účelům než k bydlení, vyjma stavebních úprav v rodinném domě,
 nástavba nebo přístavba, pokud jí vznikne nový byt, vyjma nástaveb nebo přístaveb v rodinném domě,
 stavební úpravy bytového domu, ve kterém není žádný byt způsobilý k bydlení a k uzavření nájemní smlouvy,
 stavební úpravy, nástavba nebo přístavba rodinného domu, ve kterém není žádný byt
způsobilý k bydlení, pokud z něj vznikne bytový dům.


Podmínky
přijatelnosti
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Stavebně-technické uspořádání všech pečovatelských bytů splňuje technické požadavky
upravitelného bytu (vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb).
Podlahová plocha pečovatelského bytu nesmí překročit 50 m2.
V obci je dostupná alespoň jedna z terénních služeb sociální péče podle § 39, § 40, § 41
a § 43 zákona o sociálních službách.
V pečovatelských bytech nelze poskytovat pobytové sociální služby.

Ministerstvo pro místní rozvoj

Vybrané podmínky pro použití dotace:
příjemce dotace neprovede změnu užívání podporovaného bytu k jiným účelům než
k bydlení a podporovaný byt bude užíván právem nájmu osobami z cílové skupiny po
dobu 20 let,
 k podporovaným bytům nebo k bytovému domu s podporovanými byty postavenými
nebo pořízenými z dotace bude zřízeno zástavní právo ve prospěch ministerstva,
 příjemce dotace uzavře s osobou z cílové skupiny nájemní smlouvu k pečovatelskému
bytu na dobu 2 let. Nájemní smlouva bude obsahovat ujednání o obnovování nájmu
bytu na dobu určitou v případě, že nájemce neoznámí, že nehodlá v nájemním vztahu
pokračovat. Nájem se prodlouží vždy nejvíce o další dva roky,
 příjemce dotace jako právnická osoba neuzavře nájemní smlouvu k podporovanému
bytu:
- se statutárním orgánem této právnické osoby nebo s jeho členem,
- s členem dozorčího nebo řídícího orgánu této právnické osoby,
- se zakladatelem této právnické osoby.
2
 nájemné za 1 m podlahové plochy podporovaného bytu sjednané při uzavření nájemní
smlouvy nebo změněné v průběhu trvání nájemního vztahu nesmí překročit limit, který
ke dni vyhlášení tohoto programu činí 61,10 Kč,
 příjemce dotace uzavře nájemní smlouvu s osobou z cílové skupiny pouze tehdy, pokud
tato osoba k datu uzavření nájemní smlouvy nemá ve vlastnictví ani v podílovém spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům nebo byt a nemá ani družstevní podíl v bytovém
družstvu; tuto podmínku musí splnit i další členové domácnosti, kteří mají v podporovaném bytě bydlet.


Poznámky

Téma

KOMUNITNÍ DOMY SENIORŮ

Název dotačního
titulu

Podprogram Podporované byty
DT 3 Komunitní dům seniorů

Vyhlašovatel

Ministerstvo pro místní rozvoj

Web

https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-bydleni/Program-Podpora-bydleni-pro
-rok-2019/Podprogram-Podporovane-byty-(1)

Územní zaměření

celé území ČR

Orientační termín
příjmu žádostí

listopad – začátek února

Orientační výše
alokace

150 mil. Kč pro rok 2019
150 mil. Kč pro rok 2020



Oprávnění
žadatelé










Míra dotace



obec, kraj
dobrovolný svazek obcí
městská část Prahy
příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem
veřejně obchodní společnost, společnost s ručením omezeným, společnost komanditní,
akciová společnost
evropská společnost, družstvo, spolek, obecně prospěšná společnost
církev podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech
zpravidla max. 600 000 Kč na jeden byt
dotace je poskytována v souladu s předpisem Evropských společenství podle pravidla
SGEI de minimis (nařízení Komise EU č. 360/2012)
součet všech veřejných podpor poskytnutých žadateli podle pravidla de minimis nesmí
v kterémkoliv tříletém období přesáhnout částku v Kč odpovídající 500 000 EUR v přepočtu kursem devizového trhu vyhlášeným Evropskou centrální bankou, platným ke dni
schválení dotace rozhodnutím ministra

Výstavba domů pro osoby ve věku 60+
 Zajištění sociálního nájemního bydlení pro osoby z cílové skupiny tak, aby došlo k uchování a prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti a současně aby byl umožněn komunitní způsob života na principu sousedské výpomoci. Důraz je kladen na mezilidské
Typy podporovaných
vztahy a zachování osobní nezávislosti každého jedince.
aktivit
 Výstavbou se myslí:
- novostavba bytového domu,
- stavební úpravy, kterými vznikne nový byt z prostorů určených k jiným účelům než
k bydlení, vyjma stavebních úprav v rodinném domě,
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- nástavba nebo přístavba, pokud jí vznikne nový byt, vyjma nástaveb nebo přístaveb
v rodinném domě,
- stavební úpravy bytového domu, ve kterém není žádný byt způsobilý k bydlení a k uzavření nájemní smlouvy,
- stavební úpravy, nástavba nebo přístavba rodinného domu, ve kterém není žádný byt
způsobilý k bydlení, pokud z něj vznikne bytový dům tak, aby tvořil funkčně jednotný, prostorově ucelený a provozně a technicky samostatný bytový dům.







Podmínky
přijatelnosti












Poznámky
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V Komunitním domě seniorů musí být minimálně 10 bytů, maximálně však 25 bytů.
Komunitní dům seniorů musí splňovat technické parametry bezbariérového užívání staveb (vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb).
Stavebně-technické uspořádání všech bytů v Komunitním domě seniorů splňuje technické požadavky upravitelného bytu.
Podlahová plocha bytu v Komunitním domě seniorů nesmí překročit 45 m2.
Plocha sdílených prostor musí odpovídat předpokládanému počtu obyvatel komunitního domu seniorů, minimálně však musí činit 40 m2 (doporučeno 4 m2 na byt).
Projektová dokumentace Komunitního domu seniorů musí obsahovat jasné vymezení
sdílených prostor.
V obci musí být dostupná alespoň jedna z terénních služeb sociální péče podle § 39, § 40,
§ 41 a § 43 zákona o sociálních službách.
V komunitním domě seniorů nelze poskytovat pobytové sociální služby.
Z dotace lze financovat výstavbu celého objektu Komunitního domu seniorů včetně sdílených prostor.
Sdílené prostory a domovní vybavení nesmí být po dobu platnosti podmínek, za kterých
byla poskytnuta dotace, komerčně využívány.

Vybrané podmínky pro nakládání s Komunitním domem seniorů:
 příjemce dotace neprovede změnu užívání podporovaného bytu k jiným účelům než
k bydlení a podporovaný byt bude užíván právem nájmu osobami z cílové skupiny po
dobu 20 let,
 k podporovaným bytům nebo k bytovému domu s podporovanými byty postavenými
nebo pořízenými z dotace bude zřízeno zástavní právo ve prospěch ministerstva,
 příjemce dotace uzavře s osobou z cílové skupiny nájemní smlouvu k bytu v komunitním
domě seniorů na dobu 2 let. Nájemní smlouva bude obsahovat ujednání o obnovování
nájmu na dobu určitou v případě, že nájemce neoznámí, že nehodlá v nájemním vztahu
pokračovat. Nájem se prodlouží vždy o dva roky,
 příjemce dotace jako právnická osoba neuzavře nájemní smlouvu k podporovanému
bytu:
- se statutárním orgánem této právnické osoby nebo s jeho členem,
- s členem dozorčího nebo řídícího orgánu této právnické osoby,
- se zakladatelem této právnické osoby;
2
 nájemné za 1 m podlahové plochy podporovaného bytu sjednané při uzavření nájemní
smlouvy nebo změněné v průběhu trvání nájemního vztahu nesmí překročit limit, který
ke dni vyhlášení tohoto programu činí 61,10 Kč,
 příjemce dotace uzavře nájemní smlouvu s osobou z cílové skupiny pouze tehdy, pokud
tato osoba k datu uzavření nájemní smlouvy nemá ve vlastnictví ani v podílovém spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům nebo byt a nemá ani družstevní podíl v bytovém
družstvu. Tuto podmínku musí splnit i další členové domácnosti, kteří mají v podporovaném bytě bydlet.

Ministerstvo pro místní rozvoj

Téma

ZASÍŤOVÁNÍ POZEMKŮ

Název dotačního
titulu

Podprogram Technická infrastruktura

Vyhlašovatel

Ministerstvo pro místní rozvoj

Web

https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-bydleni/Program-Podpora-bydleni-pro
-rok-2019/Podprogram-Technicka-infrastruktura

Územní zaměření

celé území ČR

Orientační termín
příjmu žádostí

listopad – začátek února

Orientační výše
alokace

40 mil. Kč pro rok 2019
50 mil. Kč pro rok 2020

Oprávnění žadatelé



obec

Míra dotace



až do výše 80 tis. Kč na jeden zainvestovaný stavební pozemek



Typy podporovaných
aktivit





Podmínky
přijatelnosti









Poznámky

zasíťování pozemků pro budoucí výstavbu rodinných nebo bytových domů
Pro účely tohoto podprogramu se technickou infrastrukturou rozumí dopravní a technická infrastruktura, kterou jsou:
- pozemní komunikace, tj.:
- místní komunikace III. třídy včetně jejich součástí,
- místní komunikace IV. třídy včetně jejich součástí,
- účelové komunikace;
- vodovod, tj.:
- místní vedení 2. kategorie rozvodné vodovodní sítě,
- místní vedení 3. kategorie rozvodné vodovodní sítě;
- kanalizace, tj.:
- místní vedení 2. kategorie rozvodné stokové sítě,
- místní vedení 3. kategorie rozvodné stokové sítě, a to i jednotlivě, pokud nejsou
uhrazeny provozovatelem sítí.
Obec, na jejímž území bude provedena výstavba technické infrastruktury a následná výstavba odpovídajícího počtu bytových nebo rodinných domů, bude výstavbu technické
infrastruktury výlučně financovat a realizovat; finanční prostředky na výstavbu technické
infrastruktury obec nesdruží s žádnou fyzickou nebo právnickou osobou s výjimkou jiné
obce.
Pozemek, na kterém bude provedena výstavba technické infrastruktury, je ve vlastnictví
obce nebo je vztah k pozemku zajištěn smlouvou mezi obcí a vlastníkem pozemku ve
vztahu k budoucí technické infrastruktuře a na pozemku nevázne zástavní právo nebo
exekuce ve prospěch třetí osoby.
Zainvestovaný stavební pozemek pro následnou bytovou výstavbu není v záplavovém
území nebo musí být pojistitelný proti povodni a vodoprávní úřad pro něj musí vydat
souhlasné stanovisko s případnými omezujícími podmínkami.
Na zainvestovaných stavebních pozemcích s pomocí dotace bude postaven odpovídající počet rodinných nebo bytových domů (výstavba rodinných nebo bytových domů
a technické infrastruktury může probíhat současně).
Termín ukončení realizace akce nesmí překročit lhůtu 2 let od data vydání Rozhodnutí
o poskytnutí dotace.
Následná výstavba alespoň 70 % odpovídajícího počtu rodinných nebo bytových domů
musí být ukončena nejpozději do 5 let od ukončení výstavby technické infrastruktury.

Příjemce dotace si vybere mezi režimem, který nezakládá veřejnou podporu, a režimem de minimis. Dotaci, která nezakládá veřejnou podporu, je možné požadovat na investici, která je připravována pouze pro bydlení fyzických osob a na pozemky ve vlastnictví
obce. V době udržitelnosti, tzn. 5 let od ukončení realizace akce, nesmí být na infrastrukturu následně připojena technická infrastruktura, která bude sloužit k jiným účelům než
k bydlení fyzických osob (např. výrobní podniky, nájemní bydlení, poskytování služeb nebo
developerské projekty).
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Téma

NÁJEMNÍ BYTY VE STRATEGICKÉ PRŮMYSLOVÉ ZÓNĚ

Název dotačního
titulu

Podpora bydlení v oblastech se strategickou průmyslovou zónou
Podprogram Výstavba bytů v oblastech se strategickou průmyslovou zónou

Vyhlašovatel

Ministerstvo pro místní rozvoj

Web

https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-bydleni/Program-podpora-bydleni-v
-oblastech-se-strateg-(1)/Podprogram-Vystavba-bytu-v-oblastech-se-strategick

Územní zaměření

obce do 40 tisíc obyvatel v dojezdové vzdálenosti maximálně 30 km od strategické průmyslové zóny

Orientační termín
příjmu žádostí

listopad – začátek února

Orientační výše
alokace

150 mil. Kč pro rok 2019
125 mil. Kč pro rok 2020

Oprávnění žadatelé



Míra dotace

Typy podporovaných
aktivit












Poznámky





40

až do výše 90 % z uznatelných výdajů, maximálně však rozdíl mezi způsobilými náklady
a provozním ziskem z investice

Hlavní aktivity:
 novostavba bytového domu,
 stavební úpravy, kterými vznikne nový nájemní byt z prostorů určených k jiným účelům
než k bydlení, vyjma stavebních úprav v rodinném domě,
 nástavba nebo přístavba, pokud jí vznikne nový byt, vyjma nástaveb nebo přístaveb
v rodinném domě,
 stavební úpravy bytového domu, ve kterém není žádný byt způsobilý k bydlení a k uzavření nájemní smlouvy,
 stavební úpravy, nástavba nebo přístavba rodinného domu, ve kterém není žádný byt
způsobilý k bydlení, pokud z něj vznikne bytový dům.
Vedlejší doplňkové aktivity:
 technický dozor investora,
 autorský dozor,
 projektová dokumentace (pouze v případě, že práce na projektové dokumentaci započaly až po podání žádosti o podporu),
 zeleň v okolí budov a na budovách,
 výstavba chodníků a veřejného osvětlení uznatelná pouze v případě, že výdaje nebyly
uplatněny v rámci podprogramu Podpora výstavby technické infrastruktury v oblastech
se strategickou průmyslovou zónou.


Podmínky
přijatelnosti

obec ve vymezeném území

Žadatel prokáže potřebnost výstavby nájemních bytů.
Budova, ve které vzniknou nájemní byty, resp. nemovitá věc, jejíž součástí je budova, ve
které vzniknou nájemní byty, je ve výlučném vlastnictví žadatele; na budově ani nemovité věci, jejíž součástí je budova, nevázne žádné zástavní právo nebo exekuce ve prospěch
třetí osoby.
Podlahová plocha nájemního bytu nesmí překročit 80 m2.
Z každých započatých 5 nájemních bytů musí být minimálně jeden byt upravitelný.
Termín ukončení realizace výstavby nájemních bytů je nejpozději do 2 let od data vydání
Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Stavba je realizována v souladu s územním plánem.
Součet výdajů na vedlejší aktivity projektu jsou uznatelné do výše 10 % z celkových uznatelných výdajů.
Příjemce dotace neprovede v době udržitelnosti změnu užívání nájemního bytu k jiným
účelům než k nájemnímu bydlení.
Nejpozději do 60 kalendářních dnů po uplynutí lhůty udržitelnosti je příjemce dotace
povinen předložit vyúčtování k přepočtu maximální výše dotace.
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Téma

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA V STRATEGICKÉ PRŮMYSLOVÉ ZÓNĚ

Název dotačního
titulu

Výstavba technické infrastruktury v oblastech se strategickou průmyslovou zónou
Program Výstavba technické infrastruktury v oblastech se strategickou průmyslovou
zónou

Vyhlašovatel

Ministerstvo pro místní rozvoj

Web

https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-bydleni/Program-podpora-bydleniv-oblastech-se-strateg-(1)/Podprogram-Vystavba-technicke-infrastruktury-v-obl

Územní zaměření

obce do 40 tisíc obyvatel v dojezdové vzdálenosti max. 30 km od strategické průmyslové
zóny

Orientační termín
příjmu žádostí

listopad – začátek února

Orientační výše
alokace

25 mil. Kč pro rok 2019
20 mil. Kč pro rok 2020

Oprávnění žadatelé



obec ve vymezeném území

Míra dotace



až do 85 % celkových uznatelných výdajů

Typy podporovaných
aktivit

Hlavní aktivity:
Výstavba dopravní a technické infrastruktury:
 místní komunikace, tj.:
- místní komunikace III. třídy včetně jejich součástí,
- místní komunikace IV. třídy včetně jejich součástí;
 vodovod, tj.:
- místní vedení 2. kategorie rozvodné vodovodní sítě,
- místní vedení 3. kategorie rozvodné vodovodní sítě;
 kanalizace, tj.:
- místní vedení 2. kategorie rozvodné stokové sítě,
- místní vedení 3. kategorie rozvodné stokové sítě, a to i jednotlivě, pokud nejsou hrazeny provozovatelem sítí;
Vedlejší doplňkové aktivity:
 technický dozor investora,
 autorský dozor,
 projektová dokumentace,
 doplňkové aktivity projektu (veřejné osvětlení).

Podmínky
přijatelnosti

Podmínky poskytnutí úvěru:
 Pozemek, na kterém bude provedena výstavba technické infrastruktury, je ve vlastnictví
obce nebo je vztah k pozemku, který vlastní stát nebo jeho složka nebo státní instituce,
zajištěn smlouvou mezi obcí a vlastníkem pozemku ve vztahu k budoucí technické infrastruktuře. Na pozemku ve vlastnictví obce nevázne zástavní právo nebo exekuce ve
prospěch třetí osoby.
 Obec má zpracovanou zastavovací studii s vyznačením stavebních pozemků, na které
žádá o dotaci.
 Obec má zdůvodněnou potřebnost výstavby technické infrastruktury.
 Zainvestovaný stavební pozemek pro následnou bytovou výstavbu není v záplavovém
území nebo musí být pojistitelný proti povodni a vodoprávní úřad pro něj musí vydat
souhlasné stanovisko s případnými omezujícími podmínkami,
 Pozemky, na kterých vznikne následná bytová výstavba, jsou ve vlastnictví obce. Tato
podmínka neplatí pro žádosti, které jsou v režimu de minimis,
 Termín ukončení realizace akce nesmí překročit lhůtu 2 let od data vydání Rozhodnutí
o poskytnutí dotace.
 Infrastruktura musí být využita v souvislosti s bydlením, nikoliv napojením jiné infrastruktury využívané k ekonomickým činnostem třetích stran. Tato podmínka neplatí pro
akce, na které je dotace poskytována v režimu de minimis.
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Poznámky

Případný zisk z prodeje pozemků zainvestovaných pro budoucí výstavbu bude
reinvestován do obecné infrastruktury, která je zpřístupněna bezplatnému veřejnému
užívání (např. dopravní a pěší komunikace, veřejné osvětlení, veřejná zeleň, veřejná
prostranství atd.), nebo bude vrácen poskytovateli dotace. Tato podmínka neplatí pro
akce, na které je dotace poskytována v režimu de minimis.

Příjemce dotace si vybere mezi režimem, který nezakládá veřejnou podporu, nebo
režimem de minimis.
Vedlejší doplňková aktivita může být hrazena z dotace maximálně do 10 % z celkových
uznatelných výdajů.

Téma

ÚZEMNÍ PLÁN

Název dotačního
titulu

Územní plán
(program Podpora územně plánovacích činností obcí)

Vyhlašovatel

Ministerstvo pro místní rozvoj

Web

https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-uzemniho-planovani-a-architektonic
kych-u/Uzemni-plany-pro-obce/Uzemni-plan-2019

Územní zaměření

celé území ČR, mimo ORP a hlavní město Prahu

Orientační termín
příjmu žádostí

listopad–leden

Orientační výše
alokace

20 mil. Kč pro rok 2019
20 mil. Kč pro rok 2020

Oprávnění žadatelé
Míra dotace

Typy podporovaných
aktivit






Poznámky
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až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů na jeden územní plán
maximálně však 400 000 Kč

Územní plány provedené projektantem:
 zpracování návrhu územního plánu pro společné jednání včetně variant řešení návrhu,
pokud je ve schváleném zadání územního plánu zpracování variant uloženo,
 vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve
svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA), včetně případného vyhodnocení vlivu na soustavu
NATURA 2000, pokud příslušný orgán ochrany přírody a krajiny nevyloučil důležitý vliv
na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast,
 zpracování úpravy návrhu územního plánu pro veřejné projednání.


Podmínky
přijatelnosti

obec na území ČR mimo ORP, hlavní město Praha a mimo obce, které pořídily/pořizují
územní plán a byly/jsou příjemcem dotace na pořízení návrhu územního plánu z IOP/
IROP nebo z Programu rozvoje venkova



Dotace může být poskytnuta obcím, které nemají žádný územní plán, nebo mají územní
plán obce nebo územní plán sídelního útvaru schválený zastupitelstvem obce před 1. 1.
2007.
Je smluvně zajištěno zpracování územního plánu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a jeho prováděcích předpisů.

Ukončení akce nesmí nastat před datem vydání Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí
dotace. Ukončením akce/projektu se rozumí datum předání upraveného návrhu územního
plánu pro veřejné projednání pořizovateli (předávací protokol mezi zpracovatelem, obcí
a pořizovatelem územního plánu).
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Téma

ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE OBCÍ

Název dotačního
titulu

Architektonické a urbanistické soutěže obcí
(podprogram Architektonické a urbanistické soutěže obcí)

Vyhlašovatel

Ministerstvo pro místní rozvoj

Web

https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-uzemniho-planovani-a-architektonic
kych-u/Architektonicke-a-urbanisticke-souteze

Územní zaměření

celé území ČR

Orientační termín
příjmu žádostí

listopad – polovina února

Orientační výše
alokace

5 mil. Kč pro rok 2019
5 mil. Kč pro rok 2020

Oprávnění žadatelé



Míra dotace




obec
až do výše 50 % souhrnné výše cen a odměn uvedených v soutěžních podmínkách
maximálně však do výše 400 tis. Kč na jednu soutěž

Typy podporovaných
aktivit

Předmětem soutěže jsou návrhy:
 výhradně staveb a veřejných prostranství (včetně stavebních úprav staveb a veřejných
prostranství) financovaných z veřejných rozpočtů,
 nebo koncepcí území (pro následné zadání územní studie, územního plánu či regulačního plánu pořizovaného orgány obce).
Účelem soutěže je výběr nejvhodnějšího návrhu a zároveň potenciálního zhotovitele (jde
o soutěž projektovou):
 projektové dokumentace stavby, souboru staveb nebo veřejného prostranství (včetně
stavebních úprav staveb a veřejných prostranství),
 nebo územní studie, územního plánu či regulačního plánu pořizovaného orgány obce.

Podmínky
přijatelnosti

Dotaci lze poskytnout obci na uspořádání architektonické nebo urbanistické soutěže, pokud:
 vyhlašovatelem soutěže je obec,
 jedná se o otevřenou (veřejnou) soutěž,
 soutěž je v souladu se soutěžním řádem České komory architektů, Česká komora architektů ji uznala jako regulérní soutěž a vystavila doložku regulérnosti soutěže,
 v soutěžních podmínkách jsou uvedeny předpokládané investiční náklady záměru včetně způsobu jejich stanovení, v případě soutěže na územní studii nebo na územně plánovací dokumentaci pak předpokládaná výše rozpočtových prostředků určených na studii
či dokumentaci.

Poznámky

Žadatel ponese kromě nákladů na ceny a odměny ještě náklady spojené s uspořádáním
soutěže, např. náklady na přípravu soutěže (zpracování soutěžních podmínek a podkladů,
zajištění vyhlášení soutěže v tisku, zajištění podkladů pro soutěžící apod.), na jednání poroty, na činnost sekretáře soutěže a přezkušovatele či na výstavu soutěžních návrhů. Tyto
náklady nejsou zahrnuty mezi uznatelné náklady akce. V případě, že celková částka určená
na ceny a odměny v soutěži přesáhne 800 000 Kč, ponese žadatel i veškeré náklady na ceny
a odměny nad tuto částku.

Ministerstvo pro místní rozvoj

43

Téma

NÁJEMNÍ BYTY (ÚVĚRY)

Název dotačního
titulu

Program výstavby
Výstavba nájemních bytů pro vymezenou cílovou skupinu

Vyhlašovatel

Státní fond rozvoje bydlení

Web

http://www.sfrb.cz/programy-a-podpory/program-vystavby/

Územní zaměření

celé území ČR

Orientační termín
příjmu žádostí

Program je otevřen. Žádosti do programu jsou přijímány kontinuálně.

Orientační výše
alokace

380 mil. Kč pro rok 2019 mil. Kč

Oprávnění žadatelé




obce
právnické a fyzické osoby

Míra dotace

Nízkoúročený úvěr:
 až do 90 % rozhodných výdajů,
 rozhodné výdaje mohou zahrnovat i část pořizovací ceny pozemku, nesmí však překročit
10 % výdajů rozhodných pro určení výše úvěru,
 do rozhodných výdajů může být zahrnuto také max. 70 % hodnoty stávající budovy dle
ceny zjištěné znalcem.

Typy podporovaných
aktivit

Nová výstavba nebo stavební úpravy stávajících budov, kterými vzniknou nájemní
byty pro vymezenou skupinu obyvatel – seniory (65+), zdravotně či příjmově vymezené občany, pro osoby, které byly o bydlení připraveny živelní pohromou a zletilé
osoby mladší 30 let.
 novostavba bytů, kterou vznikne bytový dům s nájemními byty,
 stavební úpravy, kterými vznikne nájemní byt z prostor doposud určených k jiným účelům než k bydlení (netýká se stavebních úprav v rodinném domě),
 nástavba či přístavba, kterou vznikne nájemní byt (neplatí pro rodinné domy),
 stavební úpravy, kterými vzniknou nájemní byty způsobilé k bydlení v bytovém domě,
kde dosud žádný byt k bydlení nebyl,
 stavební úpravy stávajícího nájemního bytu, jehož rozdělením vznikne alespoň 1 další
nájemní byt způsobilý k bydlení.

Podmínky
přijatelnosti

Podmínky poskytnutí úvěru:
 minimální podlahová plocha nájemního bytu 25 m², maximální 90 m²,
 z každých započatých 5 bytů musí být 1 upravitelný,
 výstavba musí probíhat mimo záplavová území,
 byty nelze využít k jinému účelu než k nájemnímu bydlení,
 příjemce úvěru uzavírá nájemní smlouvy s vymezenými fyzickými osobami,
 v případě, že jsou uspokojeni všichni zájemci z vymezené skupiny, může být nájemní
smlouva uzavřena s jakoukoli fyzickou osobou, nejdéle však na 1 rok bez možnosti prodloužení.

Poznámky

Úroková sazba a doba splatnosti:
 referenční sazba EU (aktuálně 1,98 %) zvýšená o rizikovou přirážku stanovenou z ratingu
žadatele, minimálně však 0,75 % p. a. při dodržení limitu de minimis s fixací na celou
dobu splácení, doba splatnosti 30 let ode dne ukončení výstavby.
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Téma

PANEL 2013+

Název dotačního
titulu

Program Panel 2013+ pro poskytování úvěrů na opravy a modernizace bytových domů
bez rozdílu technologie výstavby (panelové, cihlové)

Vyhlašovatel

Státní fond rozvoje bydlení

Web

http://www.sfrb.cz/programy-a-podpory/program-panel-2013/

Územní zaměření

celé území ČR

Orientační termín
příjmu žádostí

Program je otevřen. Žádosti do programu jsou přijímány kontinuálně.

Orientační výše
alokace

250 mil. Kč pro rok 2019

Oprávnění žadatelé

Míra dotace

Vlastníci bytových domů:
družstva,
 společenství vlastníků,
 fyzické a právnické osoby,
 města či obce.


Nízkoúročený úvěr:
 až do 90 % rozhodných výdajů
 úroková sazba minimálně ve výši referenční sazby EU

Typy podporovaných
aktivit

Úvěr lze použít na úhradu nákladů na:
opravu a modernizaci bytových domů,
 opravu statických poruch a hydroizolace,
 zateplení obálky budovy a vybraných vnitřních konstrukcí,
 výměnu rozvodů,
 úpravu společných prostor,
 výměnu bytových jader,
 výměnu nebo pořízení výtahu,
Důraz je kladen na komplexní opravy.

Podmínky
přijatelnosti

Podmínky poskytnutí úvěru:
 bytovým domem je budova s nejméně čtyřmi samostatnými byty,
 opravou nebo modernizací domu je činnost uvedená v příloze č. 1 k nařízení vlády
č. 468/2012 Sb.,
 písemná žádost o úvěr je podána před zahájením opravy nebo modernizace domu.

Poznámky

Úroková sazba a doba splatnosti od 1. 3. 2019:
při splatnosti do 10 let 1,98 % p.a. minimálně však ve výši referenční sazby EU,
 při splatnosti do 20 let 2,98 % p.a.,
 při splatnosti do 30 let 3,98 % p.a.
Fixace úrokové sazby na celou dobu splatnosti.
Zajištění: standardní, formou ručitelského závazku a další formy jištění podle výše úvěru.
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Téma

OBNOVA OBYDLÍ (ŽIVEL)

Název dotačního
titulu

Program Živel
Program na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou

Vyhlašovatel

Státní fond rozvoje bydlení

Web

http://www.sfrb.cz/programy-a-podpory/program-zivel/

Územní zaměření

celé území ČR

Orientační termín
příjmu žádostí

Program je otevřen v případě potřeby.

Orientační výše
alokace

podle aktuální potřeby


Oprávnění žadatelé

Míra dotace



obec, kraj nebo jiná právnická osoba, která je vlastníkem obydlí
fyzická osoba, jež je vlastníkem obydlí, případně její manžel, registrovaný partner nebo
osoba příbuzná v přímé linii s vlastníkem obydlí, a měla v obydlí v době živelní pohromy
bydliště

Nízkoúročený úvěr
 na opravu minimálně 30 000 Kč, maximálně 300 000 Kč, max. 90 %/byt,
Při realizaci protipovodňových opatření lze získat až 200 000 Kč/byt, celková maximální
výše úvěru je tedy až 500 000 Kč/byt,
 na výstavbu maximálně 2 500 000 Kč, max. 80 %/byt či dům,
 na pořízení maximálně 1 500 000 Kč, max. 80 %/byt či dům.

Dle postižení nemovitosti:
úvěry na opravu obydlí postiženého živelní pohromou,
Typy podporovaných  úvěr na výstavbu obydlí postiženého živelní pohromou,
aktivit
 úvěr na pořízení obydlí postiženého živelní pohromou,
 navýšení úvěru při realizaci protipovodňových opatření (tj. stavební a technická ochrana
obydlí).


Podmínky
přijatelnosti

Podmínky poskytnutí úvěru:
 Žádost o úvěr musí být SFRB doručena do dvou let od data, kdy došlo k poškození obydlí.
 Po dobu splácení musí být úvěr zajištěn zástavním právem či jiným způsobem.
 Pokud se jedná o úvěr na opravu, musela mít osoba, která o něj žádá, v poškozeném obydlí v době živelní pohromy bydliště, a oprava musí být dokončena do tří let od uzavření
smlouvy o úvěru.
 Pokud se jedná o úvěr na výstavbu a pořízení, musí se realizovat mimo záplavové území,
v době živelní pohromy měl v zaniklém bydlení bydliště vlastník, jeho manžel, registrovaný partner nebo osoba příbuzná v přímé linii s vlastníkem a kolaudace musí proběhnout
do tří let od uzavření smlouvy o úvěru.

Poznámky

Úroková sazba a doba splatnosti:
 Na opravu je úroková sazba fixní a činí 1 %, doba splatnosti 10 let.
 Na výstavbu a pořízení je úroková sazba variabilní, fixní po dobu 5 let, minimálně ve výši
2 %, doba splatnosti 20 let.

Téma

REVITALIZACE PROSTRANSTVÍ NA SÍDLIŠTÍCH

Název dotačního
titulu

Regenerace veřejných prostranství na sídlištích

Vyhlašovatel

Státní fond rozvoje bydlení

Web

http://www.sfrb.cz/programy-a-podpory/program-regenerace-sidlist/

Územní zaměření

celé území ČR

Orientační termín
příjmu žádostí

Program je otevřen. Výzva pro rok 2019 je plánována na duben.

Orientační výše
alokace

100 mil. Kč na dotace a 20 mil. Kč na úvěry pro rok 2019

Oprávnění žadatelé

Obec či město, může být i městská část, pokud jde o MČ nebo MO s přenesenou pravomocí.
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Míra dotace/úvěru

Dotace může být poskytnuta až do výše 50 % uznatelných nákladů, nejvýše však 6 milionů Kč na projekt.
Uznatelné náklady musí bezprostředně souviset s realizací projektu.
Nízkoúročený úvěr
 Úvěr lze poskytnout pouze s dotací a může být poskytnut pouze jednou.
 Úroková sazba se stanoví ve výši základní sazby EU zvýšené o 0,30 % ročně.
 Součet výše úvěru a dotace poskytnuté podle nařízení vlády č. 390/2017 Sb., může činit
nejvýše 90 % uznatelných nákladů.

Dotaci a úvěr lze použít na úhradu uznatelných nákladů vynaložených na:
výstavbu nebo rekonstrukci dopravní infrastruktury, zejména chodníků, místních komunikací a cyklistických stezek,
 výstavbu protihlukových stěn,
 výstavbu odstavných a parkovacích stání,
 odstranění nadzemního VVN a jeho nahrazení podzemním vedením,
Typy podporovaných
 protipovodňová opatření,
aktivit
 výstavbu, opravu nebo doplnění veřejného osvětlení,
 zvýšení bezpečnosti sídliště,
 výstavbu, opravu nebo doplnění dětských hřišť a odpočinkových zón,
 výstavbu veřejných sportovních a rekreačních ploch s příslušným mobiliářem,
 výstavbu, opravu nebo doplnění veřejné zeleně spojené s výsadbou stromů a zatravněním.


Podmínky
přijatelnosti

Podmínky poskytnutí dotace:
 Pozemek, na kterém má být provedena regenerace, je ve vlastnictví obce.
 Obec má platný územní plán a povolení pro stavbu podle stavebního zákona.
 Obec má projekt, který je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací a byl včetně každé jeho změny schválen zastupitelstvem obce.
 Obec nemá ke dni podání žádosti o dotaci dluhy po době splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu nebo státním fondům.
 Obec má vlastní zdroje na dofinancování projektu.
 Na projekt financovaný podle nařízení vlády č. 390/2017 Sb. nesmí být použita podpora
z Evropských strukturálních a investičních fondů ani ze státního rozpočtu nebo rozpočtu
státních fondů s výjimkou SFRB.
 Fond může poskytnout dotaci na již zahájenou regeneraci, jsou-li splněny podmínky pro
poskytnutí.
 Doručení žádosti v písemné podobě na SFRB do dvou měsíců od vyhlášení příslušné
výzvy.
 Doba udržitelnosti projektu po dobu 5 let.
 Na regenerovaných plochách nesmí být provozována ekonomická činnost.
 Doručit veškeré dokumenty, které jsou součástí projektu (jsou vypsány v metodice
žádosti uveřejněné na webových stránkách).
Podmínky poskytnutí úvěru:
 Úvěr lze poskytnout pouze s poskytnutou dotací a pouze jednou.
 V případě, že obec uzavřela se SFRB smlouvu o poskytnutí dotace a má příslib poskytnutí
úvěru, SFRB vyzve obec k uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru na dofinancování projektu.
 Úvěr lze poskytnout pouze v případě, že obec prokáže schopnost úvěr splácet a má
vlastní zdroje na dofinancování projektu.
 Úvěr je dostatečně zajištěn alespoň do výše nesplacené jistiny.

Poznámky

Úroková sazba a doba splatnosti:
 Úroková sazba úvěru je 0,3 % + referenční sazba EU.
 Splatnost úvěru do 15 let od uzavření smlouvy o úvěru.

Ministerstvo pro místní rozvoj
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Téma

VÝSTAVBA SOCIÁLNÍCH A DOSTUPNÝCH BYTŮ (připravuje se)

Název dotačního
titulu

Program Výstavba pro obce
Program na pořízení sociálních a dostupných bytů

Vyhlašovatel

Státní fond rozvoje bydlení

Web

Program bude zveřejněn na www.sfrb.cz

Územní zaměření

celé území ČR

Orientační termín
příjmu žádostí

Předpoklad vyhlášení výzvy je květen 2019.

Orientační výše
alokace

650 mil. Kč dotace / 350 mil. Kč úvěry (pro rok 2019)

Oprávnění žadatelé





obec
svazek obcí
městský obvod nebo městská část

Míra dotace

Dotace až do výše způsobilých nákladů investičního záměru, nejvýše však do částky určené
jako součin podlahové plochy sociálních bytů a průměrné ceny stavebních prací zveřejněné
Českým statistickým úřadem za rok předcházející.
Nízkoúročený úvěr může být poskytnut až do výše 100 % celkových způsobilých nákladů
na výstavbu dostupných bytů

Typy podporovaných
aktivit

Podpora může být poskytnuta na pořízení:
 sociálního domu formou dotace na sociální byty,
 sociálního bytu formou dotace na sociální byt,
 smíšeného domu formou dotace na sociální byty,
 smíšeného domu formou dotace na sociální byty a úvěru na dostupné byty,
 dostupného domu formou úvěru na dostupné byty.
Typ pořízení:
 novostavba,
 stavební úprava nebytových prostor ve vlastnictví obce,
 stavební úpravy bytového domu nezpůsobilého k bydlení ve vlastnictví obce,
 modernizace nevyužívaného bytového domu,
 koupě bytového domu (bez stavebních úprav),
 záměr může již obsahovat i výdaj na koupi nemovitosti, ke které došlo do jednoho roku
před účinností smlouvy o dotaci.

Podmínky
přijatelnosti

Podmínky poskytnutí dotace/úvěru:
 minimální podlahová plocha nájemního bytu 23 m², maximální 120 m²,
 pozemek mimo záplavová území, vlastněný obcí,
 byty musí být využívány jako sociální/dostupné po celou dobu určenou v podmínkách
podpory, nejméně však 20 let,
 práce na projektu nebo činnosti nesmí být zahájeny před podáním úplné žádosti o podporu.

Poznámky

Úroková sazba a doba splatnosti:
 fixní po celou dobu ve výši základní referenční sazby EU snížené o 0,5 %, nejméně však ve
výši 1 % ročně,
 doba splácení úvěru je nejvýše 30 let,
Dotace:
 vyrovnávací platba za službu obecného hospodářského zájmu sociální bydlení nebo
podpora ve formě de minimis.
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3.1.2 Další zajímavé tituly pro obce a jejich příspěvkové organizace
Název dotačního
titulu
Marketingové
aktivity
v cestovním
ruchu:
DT 2: Marketingové aktivity na
oblastní úrovni

Možné typy podporovaných aktivit




Marketingové
aktivity
v cestovním
ruchu:
DT 3: Marketingové aktivity na
národní a nadregionální úrovni







Rozvoj základní
a doprovodné
infrastruktury
cestovního
ruchu:
DT 2: Rozvoj
základní
a doprovodné
infrastruktury
cestovního ruchu









Podpora nestátních neziskových
organizací
Podání žádostí
o dotaci pro rok
2019:
DT 3: Udržitelný
rozvoj regionů,
měst a obcí





podpora oblastních DMO zaměřena převážně na řízení rozvoje destinace, tvorbu
produktu cestovního ruchu, definování cílových skupin, realizaci marketingových aktivit, propagaci destinace, řízení toku návštěvnosti v destinaci, výzkumné aktivity, vyhodnocování efektivity realizovaných aktivit
a další aktivity realizované DMO
podpora tvorby národních a nadregionálních produktů cestovního ruchu (společné/
jednotící téma), realizace zastřešujících marketingových kampaní na průřezové aktivity
(formy cestovního ruchu) dle zaměření žadatele (napříč kraji a územím ČR)
aktivity musí mít vazbu na Marketingovou
koncepci cestovního ruchu 2013–2020,
marketingový plán, případně na produktové řady České centrály cestovního ruchu –
CzechTourism
rozvoj základní a doprovodné infrastruktury
a služeb cestovního ruchu v destinacích
rozvoj podnikatelských investic do cestovního ruchu a rozšíření rozsahu poskytovaných
služeb
podpora zvýšení kvality poskytovaných služeb, případně přizpůsobení infrastruktury
novým specifickým cílovým skupinám
podnikatelské aktivity navazující na již vytvořenou veřejnou infrastrukturu v rámci této
aktivity
za rekonstrukce se pro účely programu nepovažují stavební úpravy spojené se zpřístupněním ubytovacích a stravovacích zařízení hendikepovaným návštěvníkům (např.
odstranění bariér, vybudování bezbariérové toalety, pořízení schodolezu atd.)
podporovány budou systémové či jednorázové aktivity s přidanou hodnotou regionálního a nadregionálního charakteru,
u nichž bude prokazatelný pozitivní dopad
na široký (měřitelný) okruh aktérů regionálního rozvoje, a aktivity zaměřené na zavádění udržitelného rozvoje a strategického
řízení do praxe
podporovány budou projekty s konkrétními výstupy regionálního a nadregionálního
významu a kvantifikovanými cílovými skupinami
udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí

Ministerstvo pro místní rozvoj

Příjemci















Orientační
termín
příjmu
žádostí

certifikované (registrované) obod poloviny
lastní organizace destinačního
února
managementu

zastřešující organizace s celorepublikovou působností zabývající se tvorbou národních a nadregionálních produktů cestovod poloviny
ního ruchu
listopadu
certifikované (registrované) oblastní a krajské organizace destinačního managementu realizující nadregionální produkt

podnikatelské subjekty (podnikající PO a FO)

od poloviny
listopadu

spolky
obecně prospěšné společnosti
od poloviny
nadace a nadační fondy (ZSPO
listopadu
s celostátní působností)
ústavy
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Název dotačního
titulu

Možné typy podporovaných aktivit


Euroklíč





50

zajistit osobám se sníženou schopností pohybu rychlou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení
tím, že budou tato zařízení osazena jednotným eurozámkem a současně bude systémově zajištěna distribuce euroklíčů
nákup a instalace eurozámků do vybraných budov ve vlastnictví státu a obcí, nákup
příslušné sady euroklíčů a zajištění správy
a údržby euroklíčů a eurozámků po dobu
udržitelnosti akce
označení míst opatřených eurozámkem, návrh a tisk průvodců po místech osazených
eurozámky

Příjemci



Orientační
termín
příjmu
žádostí

nevládní neziskové organizace od poloviny
listopadu
v ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj

3.2 Ministerstvo životního prostředí
3.2.1 Obce jako žadatelé
Téma

DOMOVNÍ ČOV

Název dotačního
titulu

Výzva č. 17/2017: Domovní čistírny odpadních vod
Prioritní oblast 1: Voda v rámci Národního programu životní prostředí

Vyhlašovatel

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR

Web

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=42

Územní zaměření

celé území ČR

Orientační termín
příjmu žádostí

do konce června, nejpozději však do vyčerpání alokace

Orientační výše
alokace

200 mil. Kč pro výzvu


Oprávnění žadatelé






Míra dotace







Typy podporovaných
aktivit





obce a dobrovolné svazky obcí
obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi a městy nebo jinými
veřejnoprávními subjekty
spolky dle § 54 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
Podpora je poskytována formou dotace z prostředků Fondu na základě směrnice MŽP
č. 4/2015, v souladu s programem, v souladu s výzvou a dále za podmínek stanovených
v Rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí finančních prostředků a ve
Smlouvě o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR.
Maximální výše podpory na jednu DČOV činí:
- kapacita DČOV 1 – 5 EO: 100 tis. Kč,
- kapacita DČOV 6 – 15 EO: 170 tis. Kč,
- kapacita DČOV 16 – 50 EO: 240 tis. Kč.
Maximální výše podpory na realizaci jednoho monitorovacího zařízení činí 10 tis. Kč.
Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých výdajů.
podpora realizace soustav individuálních čistíren odpadních vod v podobě DČOV do
kapacity 50 EO (viz poznámka) pro budovy využívané k trvalému rodinnému bydlení
(zejména rodinné a bytové domy) a budovy ve vlastnictví dané obce, které nejsou užívány za účelem dosahování zisku, v oblastech, kde není z technického či ekonomického
hlediska možné připojit nemovitosti ke stokové síti zakončené ČOV
podpora opatření zaměřená na pořízení soustavy DČOV, které odpovídají požadavkům
dle přílohy č. 1 tab. 1c nařízení vlády č. 401/2015 Sb. (kategorie III výrobku označovaného
CE) v případě vypouštění odpadních vod do vod povrchových, případně požadavkům
dle nařízení vlády č. 57/2016 Sb. v případě vypouštění odpadních vod do vod podzemních
Výzva je vyhlášena jako jednokolová, nesoutěžní. Při doručení žádosti o poskytnutí podpory je rozhodující datum doručení na Fond, nikoliv datum předání poštovní přepravě.
Žádosti budou přijímány průběžně počínaje prvním dnem zahájení příjmu Žádostí do
ukončení příjmu žádostí dle čl. 5. Žádost musí být zpracována v českém jazyce v předepsaném formátu a předpokládaný rozpočet bude uveden v Kč.

Podmínky
přijatelnosti



Poznámky

Ekvivalentní obyvatel (EO) je definovaný produkcí znečištění 60 g BSK5 za den. Počet EO
napojených na ČOV se vypočítá z bilance přítoku do ČOV v ukazateli BSK5 v kg za kalendářní rok vydělený koeficientem 18,7. Jedná se o osoby trvale žijící v řešeném území a osoby
využívající budovy ve vlastnictví obce, které neslouží k dosahování zisku.
Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 31. 12. 2021.
Předpokládaný termín vyhlášení další výzvy: 3. čtvrtletí 2019, během 2020. Parametry nově
vyhlašované výzvy se od zde uvedených mohou lišit.
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Téma

ZDROJE PITNÉ VODY

Název dotačního
titulu

Výzva č. 2/2018: Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody
Prioritní oblast 1: Voda v rámci Národního programu životní prostředí

Vyhlašovatel

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR

Web

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=55

Územní zaměření

celé území ČR

Orientační termín
příjmu žádostí

do 18. prosince 2020, nejpozději však do vyčerpání alokace

Orientační výše
alokace

600 mil. Kč pro výzvu


Oprávnění žadatelé





Míra dotace

Minimální výše dotace na jeden projekt činí 100 tis. Kč.
Maximální výše dotace na jeden projekt činí 3 mil. Kč.
Maximální výše celkové dotace na jeden projekt činí:
 80 % z celkových způsobilých výdajů v případě projektů, které řeší akutní nedostatek
v zásobování obyvatelstva pitnou vodou v odpovídající kvalitě:
- veřejný zdroj pitné vody neexistuje,
- kapacita stávajícího zdroje/zdrojů je prokazatelně nedostatečná,
- voda ze stávajícího zdroje/zdrojů i přes technologickou úpravu nesplňuje požadavky
kladené na pitnou vodu dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném
znění.
 70 % z celkových způsobilých výdajů v případě projektů, které řeší možný nedostatek
v zásobování obyvatelstva pitnou vodou v odpovídající kvalitě:
- kapacita stávajícího zdroje/zdrojů dostačuje současným potřebám, avšak hrozí prokazatelné riziko, že během následujících 5 let nebude zdroj kapacitně vyhovovat (postupné snižování kapacity zdroje; rostoucí požadavek na objem dodávané pitné vody
obyvatelstvu /např. nová výstavba/),
- voda ze stávajícího zdroje/zdrojů i přes technologickou úpravu vykazuje limitní ukazatele kvality pitné vody a hrozí reálné riziko, že během následujících 5 let dojde k jejich
překročení.
 60 % z celkových způsobilých výdajů v případě projektů zaměřených na průzkum
a vyhledání záložního zdroje pitné vody pro obyvatelstvo v obci:
- nehrozí reálné riziko, že obec bude během následujících 5 let ohrožena nedostatkem či
zhoršenou kvalitou pitné vody pro obyvatelstvo.


Typy podporovaných
aktivit


Poznámky
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obce
dobrovolné svazky obcí
příspěvkové organizace územních samosprávných celků
obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty

realizace nových nebo regenerace stávajících zdrojů vody pro zásobování obyvatelstva
pitnou vodou či realizace nových nebo zkapacitnění, případně rekonstrukce nefunkčních
přivaděčů pitné vody (od zdroje vody, skupinového vodovodu, dálkového přivaděče,
apod.)
realizace průzkumných vrtů za účelem vyhledání zdrojů pitné vody pro zásobování obyvatelstva

Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 31. 12. 2023.
Vyhlášení další výzvy se do roku 2020 neplánuje.

Ministerstvo životního prostředí

Téma

LIKVIDACE NEPOTŘEBNÝCH VRTŮ

Název dotačního
titulu

Výzva č. 20/2017: Likvidace nepotřebných vrtů
Prioritní oblast 1: Voda v rámci Národního programu životní prostředí

Vyhlašovatel

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR

Web

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=45

Územní zaměření

celé území ČR

Orientační termín
příjmu žádostí

do poloviny prosince, nejpozději však do vyčerpání alokace

Orientační výše
alokace

20 mil. Kč pro výzvu


Oprávnění žadatelé

Míra dotace
Typy podporovaných
aktivit








státní příspěvkové organizace, které mají ve vlastnictví či ve správě nepotřebné vrty
obce, dobrovolné svazky obcí a kraje:
- likvidace nepotřebných vrtů, jejichž vlastník není znám nebo neexistuje
- likvidace nepotřebných vrtů, které mají obce, dobrovolné svazky obcí nebo kraje ve
svém vlastnictví a jejichž původce není znám nebo neexistuje
až do výše 90 % z celkových způsobilých výdajů projektu
projektová příprava včetně vypracování odborného posudku, přípravy a realizace zadávacího řízení a vypracování projektu geologických prací
vlastní likvidace vrtů

Podmínky
přijatelnosti

Podpořena bude likvidace vrtů, které byly vybudovány za účelem průzkumu, jímání či monitorování podzemní vody, ale nejsou nyní z hlediska svého původního účelu již potřebné
a nejsou ani jinak využitelné a představují riziko pro životní prostředí, zejména pro jakost či
množství podzemních vod nebo zdraví či život obyvatel.

Poznámky

Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 31. 12. 2022.
Vyhlášení další výzvy se do roku 2020 neplánuje.

Téma

REKONSTRUKCE VODOVODNÍCH PŘIVADĚČŮ

Název dotačního
titulu

Rekonstrukce vodovodních přivaděčů
Prioritní oblast 1: Voda v rámci Národního programu životní prostředí

Vyhlašovatel

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR

Web

dosud není znám

Územní zaměření

celé území ČR

Orientační termín
příjmu žádostí

dosud není stanoveno

Orientační výše
alokace

500 mil. Kč pro výzvu

Oprávnění žadatelé

dosud není stanoveno

Míra dotace

dosud není stanoveno

Typy podporovaných
aktivit

Cílem plánované výzvy je podpora obnovy stávajících velkoprofilových trubních přivaděčů
pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou.

Poznámky

Jedná se o pilotní výzvu, parametry výzvy se budou teprve stanovovat.
Předpokládaný termín vyhlášení další výzvy je 1. čtvrtletí 2019. Parametry nově vyhlašované výzvy se od zde uvedených mohou lišit.

Ministerstvo životního prostředí
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Téma

ČOV A KANALIZACE

Název dotačního
titulu

Výzva č. 8/2018: Snížení množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů
Prioritní oblast 1: Voda v rámci Národního programu životní prostředí

Vyhlašovatel

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR

Web

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=60

Územní zaměření

celé území ČR

Orientační termín
příjmu žádostí

dle jednotlivých výzev

Orientační výše
alokace

1 700 mil. Kč pro výzvu

Oprávnění žadatelé

Akceptovaní žadatelé ze 71. výzvy OPŽP, a to tyto právní formy:
 obce/města,
 dobrovolné svazky obcí,
 městské části hlavního města Prahy,
 příspěvkové organizace,
 obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

Míra dotace

Výše celkové podpory poskytovaná formou dotace z prostředků Fondu činí na jeden projekt 63,75 % z celkových způsobilých výdajů.

Typy podporovaných
aktivit

Cílem je zlepšení kvality povrchových a podzemních vod při současném zajištění finančních
prostředků na realizaci projektů, které z důvodu omezené alokace nemohly být podpořeny
v rámci 71. výzvy OPŽP, prioritní osy 1, specifického cíle 1.1.

Poznámky

Jedná se o projekty ze zásobníku projektů v rámci 71. výzvy.
Předpokládaný termín vyhlášení další výzvy: 3. čtvrtletí 2019, 3. čtvrtletí 2020. Parametry
nově vyhlašované výzvy se od zde uvedených mohou lišit.

Téma

STACIONÁRNÍ ZDROJE

Název dotačního
titulu

Výzva č. 7/2018: Emise ze stacionárních zdrojů
Prioritní oblast 2: Ovzduší v rámci Národního programu životní prostředí

Vyhlašovatel

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR

Web

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=61

Územní zaměření

celé území ČR

Orientační termín
příjmu žádostí

do koce února, nejpozději však do vyčerpání alokace

Orientační výše
alokace

30 mil. Kč pro výzvu




Oprávnění žadatelé
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obchodní společnosti a družstva
fyzické osoby podnikající
kraje
obce
dobrovolné svazky obcí
státní podniky
veřejné výzkumné organizace
výzkumné organizace, pokud jsou veřejnoprávními subjekty

Ministerstvo životního prostředí

Míra dotace






Typy podporovaných
aktivit





Poznámka

dolní limit dotace na jeden projekt 100 tis. Kč
horní limit dotace na jeden projekt 10 mil. Kč
až do výše 60 % z celkových způsobilých výdajů projektu
pořízení technologií vedoucích ke snížení emisí vybraných těžkých kovů (olova, arsenu,
kadmia, niklu a rtuti)
pořízení technologií a změny technologických postupů vedoucích ke snížení emisí pachových látek, jako například zakrytování a odsávání odpadního plynu z technologie
s následným čištěním pomocí koncového zařízení na omezování zápachu
primární opatření snížení emisí zápachu

Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 31. 12. 2021.
Předpokládaný termín vyhlášení další výzvy: 3. čtvrtletí 2019, 3. čtvrtletí 2020. Parametry
nově vyhlašované výzvy se od zde uvedených mohou lišit.

Téma

NELEGÁLNÍ ODPADY

Název dotačního
titulu

Výzva č. 3/2017: Odstraňování a rekultivace nelegálních odpadů a sanace havarijních
stavů, které představují akutní riziko pro životní prostředí
Prioritní oblast 3: Odpady, staré zátěže, environmentální rizika v rámci Národního programu
životní prostředí

Vyhlašovatel

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR

Web

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=31

Územní zaměření

celé území ČR

Orientační termín
příjmu žádostí

do konce prosince 2020, nejpozději však do vyčerpání alokace

Orientační výše
alokace

100 mil. Kč pro výzvu (může být na základě rozhodnutí MŽP navýšena)

Oprávnění žadatelé






Míra dotace




Typy podporovaných
aktivit



kraje
obce s rozšířenou působností
obce (pouze tehdy, pokud původce nevyhovujícího stavu neexistuje nebo není znám)
až do výše 100 % z celkových způsobilých výdajů projektu, z toho:
- maximálně 80 % formou dotace
- zbylá část do 100 % celkových způsobilých výdajů formou půjčky
dolní limit dotace (tj. bez zohlednění případné půjčky) 100 tis. Kč na jeden projekt
horní limit dotace (tj. bez zohlednění případné půjčky) 40 mil. Kč na jeden projekt
3.3.B – odstraňování nelegálních skladů odpadů
3.3.F – sanace havarijních stavů: realizace projektů akutních sanačních zásahů, kde
není původce znám nebo neexistuje, ale i situace, kdy původce, kterému bylo uloženo
nápravné opatření k odstranění havarijního stavu, nekoná či není schopen konat (sanace
starých ekologických zátěží, akutní sanační zásahy, které minimalizují rozsah nebo odvrátí akutně hrozící riziko vzniku ekologické havárie)

Podmínky
přijatelnosti

Žádost mohou podat pouze ti žadatelé, kteří dlouhodobě a opakovaně vyvíjejí snahu
o odstranění nelegálních skladů odpadů nebo k zabránění vzniku havárie či ekologické
újmy v katastru obce veškerými legálními prostředky přispěli (prokázání dle projektového
námětu).
Žádosti budou vyřazeny v případě, že předložený projekt bude nejasný, bez podrobných
informací a bude obsahovat hrubé věcné chyby nebo pokud náklady projektu nebudou ve
všech položkách jednoznačně definovány a popsány nebo nebudou v čase a místě obvyklé
(hodnoceno v rámci kontroly přijatelnosti).

Poznámky

Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 3 let od vydání rozhodnutí.
Předpokládaný termín vyhlášení další výzvy: 1. čtvrtletí 2019 (kontinuální výzva). Parametry nově vyhlašované výzvy se od zde uvedených mohou lišit.

Ministerstvo životního prostředí
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Téma
Název dotačního
titulu

UDRŽITELNÁ DOPRAVA
Výzva č. 11/2018: Udržitelná městská doprava a mobilita
Prioritní oblast 5: Životní prostředí ve městech a obcích v rámci Národního programu životní prostředí

Vyhlašovatel

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR

Web

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=64

Územní zaměření

celé území ČR

Orientační termín
příjmu žádostí

do konce září, nejpozději však do vyčerpání alokace

Orientační výše
alokace

100 mil. Kč pro výzvu




Oprávnění žadatelé







státní příspěvkové organizace dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších
předpisů
veřejné výzkumné instituce podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002
Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty
územní samosprávné celky (obce a kraje) a městské části hlavního města Prahy
svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
příspěvkové organizace územních samosprávných celků dle zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
společnosti vlastněné z více než 50 % územními samosprávnými celky, spolky, v jejichž
nejvyšším orgánu mají rozhodovací většinu územní samosprávné celky, obecně prospěšné společnosti, jejichž zakladatelé z řad územně samosprávných celků jmenují nadpoloviční rozhodovací většinu členů správní rady, a ústavy, ve kterých je rozhodovací většina
členů správní rady jmenována územními samosprávnými celky
CNG

elektromobil

plug-in
hybrid

hybrid

M1 (osobní)

50 tis. Kč

250 tis. Kč

200 tis. Kč

50 tis. Kč

N1 (nákladní do 3,5 t včetně)

100 tis. Kč

500 tis. Kč

200 tis. Kč

x

L7E (malá užitková)

x

200 tis. Kč

x

x

L6E

x

100 tis. Kč

x

x

L1E, L2E (motocykly do 45 km/h)

x

20 tis. Kč

x

x

L3E, L4E, L5E, L6E (motocykly
nad 45 km/h)

x

50 tis. Kč

x

x

M2, M3 do 7,5 t včetně (minibus)

150 tis. Kč

1 mil. Kč

x

x

N2 do 12 t (nákladní střední)

250 tis. Kč

x

x

x

Typ vozidla/Podpora

Míra dotace

5.2.A:
nákup nových vozidel či pronájem vozidel formou operativního leasingu na tyto alternativní pohony:
- CNG – automobil, který má alespoň jednu pohonnou jednotku na zemní plyn CNG
(platí tedy pro kombinaci s ostatními palivy),
- Plug-in hybrid (PHEV) – vozidlo s více pohonnými jednotkami, které disponuje elektrickým pohonem a lze jej dobíjet z externího zdroje elektrické energie,
- hybrid (FHEV) – vozidlo s plně hybridním pohonem vybavené elektromotorem, umožňujícím i samostatnou jízdu, při které je v činnosti pouze elektromotor,
- elektromobil – vozidlo výhradně s elektropohonem, a to:
- BEV – vozidlo s bateriovým pohonem,
- EREV – výhradně elektrické vozidlo s prodlouženým dojezdem (za pomoci částečného dobíjení akumulátorů jednotkou se spalovacím motorem).



Typy podporovaných
aktivit
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V případě, že bude podpořen nákup nebo pronájem vozidel ve smyslu předchozího odstavce, je možné podpořit i náklady na pořízení chytrých dobíjecích stanic pro dobíjení elektricky poháněných vozidel (tzv. smart wallboxy).
Podmínky
přijatelnosti

Výzva je zpravidla vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní. Podpořeny mohou být pouze
úplné a formálně správné žádosti, které splní podmínky stanovené směrnicí MŽP č. 4/2015,
programem a výzvou, a to maximálně do výše disponibilní alokace výzvy.

Poznámky

Vozidla musí být pořízena nejpozději do 31. 12. 2020.
Předpokládaný termín vyhlášení další výzvy: 4. čtvrtletí 2019, pravděpodobně i 4. čtvrtletí
2020.

Téma

OBCE V NÁRODNÍCH PARCÍCH

Název dotačního titulu

Výzva č. 9/2018: Podpora obcí v národních parcích
Prioritní oblast 5: Životní prostředí ve městech a obcích v rámci Národního programu životní prostředí

Vyhlašovatel

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR

Web

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=63

Územní zaměření

celé území ČR

Orientační termín
příjmu žádostí

do poloviny prosince, nejpozději však do vyčerpání alokace

Orientační výše
alokace

100 mil. Kč pro výzvu (z toho min. 30 mil. Kč určeno pro 5.5.A a min. 15 mil. Kč pro 5.5.B)


Oprávnění žadatelé









Míra dotace

Typy podporovaných
aktivit

5.5.A–D: právnické osoby s výjimkou obchodních korporací s podílem územních samosprávných celků menším než 50 % a politických stran a hnutí
5.5.E: správy národních parků
5.5.F: právnické osoby s výjimkou obchodních korporací s podílem územních samosprávných celků menším než 50 % a politických stran a hnutí, správy národních parků
až do výše 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu
v případě podporované aktivity 5.5.F činí maximální výše podpory na jeden projekt
kofinancovaný ze všech PO OPŽP 5 % z celkových způsobilých výdajů
horní limit podpory jednomu žadateli 5 mil. Kč (vyjma podporované aktivity 5.5.F)
Minimální výše
podpory
na 1 projekt

Maximální výše
podpory
na 1 projekt

5.5.A Podpora v oblasti infrastruktury
a vybavenosti obcí

100 tis. kč

2 mil. Kč

5.5.B Snížení světelného znečištění

50 tis. kč

2 mil. Kč

5.5.C Podpora zpracování rozvojových
dokumentů a studií

50 tis. kč

500 tis. Kč

5.5.D Podpora informačních center orientovaných na národní parky

100 tis. kč

1 mil. Kč

5.5.E Podpora programů vzdělávání
a osvěty v oblastech životního prostředí

100 tis. kč

1 mil. Kč

5.5.F Kofinancování podpořených projektů v rámci OPŽP

dle výše poskytnuté
podpory z OPŽP

dle výše poskytnuté
podpory z OPŽP

5.5.A Podpora v oblasti infrastruktury a vybavenosti obcí:
 úprava či obnova veřejných prostranství, budování, rekonstrukce a oprava cest a chodníků propojujících stávající prvky návštěvnické infrastruktury, budování a rekonstrukce
odstavných ploch včetně parkovišť, pořízení a instalace nového či rekonstrukce stávajícího mobiliáře,
 sanace skalních masivů.
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5.5.B Snížení světelného znečištění:
 předmětem podpory je nákup a montáž svítidel včetně světelných zdrojů na stávající
nosný prvek či nově instalovaný nosný prvek při rekonstrukci či úpravě veřejného osvětlení.
5.5.C Podpora zpracování rozvojových dokumentů a studií:
 strategické rozvojové dokumenty s důrazem na životní prostředí (např. studie krajinného
rázu, hydrogeologické posudky z hlediska zdrojů vody a jejího využití, regulační plány,
studie posuzující propojování území),
 dokumenty vyžadované z titulu ochrany životního prostředí (např. EIA, SEA, ÚSES, posouzení vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti) s výjimkou dokumentů souvisejících s územním plánem a/nebo vyplývajících ze stavebního zákona,
 zpracování rozvojových dokumentů a studií řešících celé území národního parku (pouze
v případě, že je žadatelem správa příslušného národního parku).
5.5.D Podpora informačních center orientovaných na národní parky:
 modernizace, rozšíření či vybavení stávajícího informačního centra,
 vytvoření a/nebo vydání publikací, propagačních materiálů a elektronických interaktivních projektů s environmentálním obsahem a se vztahem k přírodnímu bohatství národního parku.
5.5.E Podpora programů vzdělávání a osvěty v oblastech životního prostředí:
 realizace environmentálních vzdělávacích a osvětových aktivit, exkurzí tvořených z interaktivních a kooperativních činností s důrazem na ochranu přírody a krajiny.
5.5.F Kofinancování podpořených projektů v rámci OPŽP 2014–2020
Podmínky
přijatelnosti

Výzva je zpravidla vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní.

Poznámky

Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 30. 6. 2022, vyjma projektů
v rámci podporované aktivity 5.5.F, které budou realizovány v souladu s termíny stanovenými danou výzvou OPŽP.
Předpokládaný termín vyhlášení další výzvy: 3. čtvrtletí 2019, 3. čtvrtletí 2020. Parametry
nově vyhlašované výzvy se od zde uvedených mohou lišit.

Téma

SVĚTELNÉ ZNEČIŠTĚNÍ

Název dotačního
titulu

Výzva č. 6/2018: Veřejné osvětlení v CHKO
Prioritní oblast 5: Životní prostředí ve městech a obcích v rámci Národního programu životní prostředí

Vyhlašovatel

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR

Web

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=59

Územní zaměření

území obcí uvedených v příloze č. 4 k výzvě, jejichž katastrální území ve smyslu § 2 písm. h)
zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů zasahuje do území chráněné krajinné oblasti České republiky a počet obyvatel je menší než 100 tisíc

Orientační termín
příjmu žádostí

příjem žádostí ukončen v roce 2018

Orientační výše
alokace

30 mil. Kč pro výzvu

Oprávnění žadatelé

O finanční podporu z prostředků Fondu mohou žádat níže uvedené subjekty, které vlastní
nebo provozují soustavu veřejného osvětlení na území obcí, jejichž katastrální území zasahuje do chráněných krajinných oblastí a zároveň počet obyvatel je menší než 100 tisíc (viz
příloha č. 4 výzvy):
 obce a městské části,
 příspěvkové organizace zřizované obcí nebo městskou částí,
 obchodní korporace se 100% podílem obce nebo městské části.

Míra dotace

Maximální výše dotace na jeden projekt činí 2 mil. Kč.
Maximální míra podpory na jeden projekt činí 50 % z celkových způsobilých výdajů.

Předmětem podpory je rekonstrukce či úprava soustav veřejného osvětlení splňující podTypy podporovaných mínky této výzvy. Konkrétně se podporuje:
aktivit
Projektová příprava a ověření – maximální výše podpory na tato opatření je 50 % ze souvisejících způsobilých výdajů, maximálně však 50 tis. Kč:
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výdaje na zpracování energetického posudku či auditu,
výdaje na zpracování projektové dokumentace,
 výdaje na revizní zprávy, technický dozor apod.,
 výdaje na zpracování protokolu o ověření osvětlenosti pozemních komunikací a dalších výzvou požadovaných parametrů (dle metodického pokynu – viz příloha č. 5
výzvy).
Způsobilé výdaje přímo související s realizací podporované aktivity:
 výdaje na nákup a montáž svítidel včetně světelných zdrojů na stávající nosný prvek
(sloup, výložník apod.),
 výdaje na nákup a montáž svítidel včetně světelných zdrojů na nově vybudovaný nosný prvek (sloup, výložník apod.), který je do soustavy veřejného osvětlení doplněn
z důvodu zajištění požadované rovnoměrnosti osvětlení,
 výdaje na výměnu či instalaci kabeláže od připojovací svorkovnice svítidla k měněnému či nově instalovanému svítidlu,
 výdaje na optimalizaci řídicího systému veřejného osvětlení (pouze v případě, pokud
jsou současně měněna i svítidla),
 rekonstrukce rozvaděčů veřejného osvětlení včetně elektrovýzbroje bez stavebních
přípomocí (pouze v případě, pokud jsou současně měněna i svítidla),
 výdaje na pronájem montážní plošiny,
 výdaje na nastavení a seřízení řídicích prvků soustavy veřejného osvětlení.



Podmínky
přijatelnosti

Žádná část světelného toku vyzařovaného svítidlem nesmí směřovat nad vodorovnou
rovinu procházející středem svítidla.
Úroveň osvětlení nebo jasu komunikace nesmí překročit hodnoty požadované normou
ČSN EN 13201 o více než 30 %.
Teplota chromatičnosti vyzařovaného světla každého ze svítidel, které je předmětem
podpory, nesmí být vyšší než požadované hodnoty uvedené v tabulce ve výzvě.
Projekty splňují další požadavky stanovené v metodickém pokynu (viz příloha č. 5 výzvy).

Poznámky

Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 31. 12. 2021.
Předpokládaný termín vyhlášení další výzvy pravděpodobně během roku 2019 i během
roku 2020. Parametry nově vyhlašované výzvy se od zde uvedených mohou lišit.
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Téma

VÍTĚZOVÉ ZELENÉ STUHY V SOUTĚŽI VESNICE ROKU

Název dotačního
titulu

Výzva č. 10/2018: Pozitivní motivace obcí v soutěžích (kontinuální výzva)
Prioritní oblast 5: Životní prostředí ve městech a obcích v rámci Národního programu životní prostředí

Vyhlašovatel

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR

Web

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=62

Územní zaměření

pouze pro obce oceněné Zelenou stuhou v soutěži Vesnice roku

Orientační termín
příjmu žádostí

do 1. dubna 2019 pro oceněné v roce 2018

Orientační výše
alokace

21 mil. Kč pro výzvu

Oprávnění žadatelé





obce oceněné titulem Zelená stuha (výherci krajského kola soutěže Vesnice roku)
obce oceněné titulem Zelená stuha ČR (výherci celostátního kola soutěže)
maximální výše podpory na jeden projekt v obci oceněné titulem Zelená stuha činí
500 tis. Kč
maximální výše podpory na jeden projekt v obci oceněné titulem Zelená stuha ČR činí
800 tis. Kč + 200 tis. Kč (tato dodatečná podpora je určena výhradně na aktivity spojené
s účastí obce v mezinárodní soutěži Entente Florale Europe – Evropská kvetoucí sídla)

Míra dotace



Typy podporovaných
aktivit

Realizace takových opatření, jejichž cílem je zlepšování životního prostředí na území obcí:
 zakládání a obnova ploch a prvků zeleně,
 jako součást realizace přeměna nepropustných povrchů na propustné či polopropustné,
obnova a budování cest, výstavba či rekonstrukce drobných stavebních objektů, pořízení a instalace mobiliáře, péče o stávající vegetační prvky (zeleň), s možností rozdělení
čerpání dotace na více let (maximálně 3 roky) včetně pořízení nezbytného technického
vybavení,
 revitalizace vodních toků a vodních ploch,
 demolice stávajících funkčně a esteticky závadných zařízení ve veřejných prostranstvích
a následná rekultivace těchto ploch v souladu s daným venkovským prostředím,
 realizace projektů environmentálního vzdělávání a výchovy.

Podmínky
přijatelnosti

Primárně budou podporovány projekty na zastavěné a zastavitelné území obcí. V rámci
hodnocení se budou posuzovat i projekty na opatření mimo zastavěné a zastavitelné území
obcí, avšak za předpokladu, že budou plnit funkci veřejné zeleně, funkci rekreační a osvětovou.

Poznámky

Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 31. 12. 2024.
Tato výzva je určena pro obce oceněné v roce 2018, 2019 a 2020, vyhlášení další výzvy se
proto do roku 2020 neplánuje.

Téma

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Název dotačního
titulu

Výzva č. 4/2018: Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta – Pilíře EVVO
Prioritní oblast 6: Environmentální prevence; Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
v rámci Národního programu životní prostředí

Vyhlašovatel

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR

Web

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=56

Územní zaměření

celé území ČR

Orientační termín
příjmu žádostí

do poloviny ledna

Orientační výše
alokace

40 mil. Kč pro výzvu, z toho na aktivitu 6.1.A 25 mil. Kč, na aktivitu 6.1.B 10 mil. Kč a na aktivitu 6.1.D 5 mil. Kč

Oprávnění žadatelé

Všechny právnické osoby, které splní předepsané podmínky programu a výzvy s výjimkou
obchodních korporací, organizačních složek státu a politických stran a hnutí.
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Míra dotace

Environmentální vzdělávání a výchova (6.1.A)
 horní limit podpory 2 mil. Kč
 dolní limit podpory 500 tis. Kč
 až do výše 80 % z celkových způsobilých výdajů projektu
Tvorba metodik, vzdělávaní lektorů a učitelů, evaluace v oblasti EVVO (6.1.B)
 horní limit podpory 1 mil. Kč
 dolní limit podpory 300 tis. Kč
 až do výše 80 % z celkových způsobilých výdajů projektu
Interpretace přírodního dědictví (6.1.D)
 horní limit podpory 1 mil. Kč
 dolní limit podpory 300 tis. Kč
 až do výše 80 % z celkových způsobilých výdajů projektu

Typy podporovaných
aktivit

Environmentální vzdělávání a výchova (6.1.A)
 koordinace a rozvoj dlouhodobých environmentálních vzdělávacích a osvětových programů celorepublikového, popř. nadregionálního významu a dosahu
 příprava/tvorba nových environmentálních vzdělávacích a osvětových programů celorepublikového, popř. nadregionálního významu a dosahu
Tvorba metodik, vzdělávaní lektorů a učitelů, evaluace v oblasti EVVO (6.1.B)
 pořádání odborných konferencí
 pořádání seminářů a kursů celoživotního vzdělávání pro lektory EVVO a pedagogy
 tvorba metodik a jejich pilotní ověřování
 spolupráce s VŠ (na pregraduální přípravě učitelů v oblasti EVVO, podpora zavádění principů vzdělávání pro udržitelný rozvoj v rámci provozní a vzdělávací praxe VŠ)
 zavádění evaluačních mechanismů v rámci EVVO
 síťování, budování kapacit, komunikace
Interpretace přírodního dědictví (6.1.D)
 tvorba programů pro návštěvníky ZCHÚ, území Natura 2000, biosférických rezervací
UNESCO a národních geoparků využívajících stávající návštěvnickou infrastrukturu (návštěvnická střediska, naučné stezky apod.)
 podpora dalšího vzdělávání pracovníků návštěvnických center v oblasti interpretace
a EVVO
 podpora seminářů a konferencí k problematice interpretace přírodního dědictví, sdílení
příkladů dobré praxe a tvorba metodického zázemí
 realizace evaluačních výzkumů projektů interpretace a výzkumů postojů návštěvníků
 zpracování koncepcí práce s veřejností s využitím interpretačního plánování se zapojením místních aktérů a institucí ochrany přírody

Poznámky

V rámci aktivity Environmentální vzdělávání a výchova (6. 1. A) nebudou podporovány ekologické výukové programy (krátkodobé a pobytové).
Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 31. 12. 2021.
Předpokládaný termín vyhlášení další výzvy je během roku 2020. Parametry nově vyhlašované výzvy se od zde uvedených mohou lišit.
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Téma

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Název dotačního
titulu

Výzva č. 5/2018: Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta – Národní síť EVVO
Prioritní oblast 6: Environmentální prevence; Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
v rámci Národního programu životní prostředí

Vyhlašovatel

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR

Web

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=57

Územní zaměření

celé území ČR

Orientační termín
příjmu žádostí

příjem žádostí ukončen v roce 2018

Orientační výše
alokace

15 mil. Kč pro výzvu

Oprávnění žadatelé





Míra dotace





Typy podporovaných
aktivit
Poznámky





všechny právnické osoby, které splní předepsané podmínky programu výzvy s výjimkou obchodních korporací, politických stran a hnutí a organizačních složek státu
minimální výše podpory na jednu žádost činí 50 tis. Kč
maximální výše podpory na jednu žádost činí 200 tis. Kč
výše dotace na jednu účastníkohodinu jednodenních EVP činí 50 Kč
výše dotace na jednu účastníkohodinu pobytových EVP činí 70 Kč
zlepšit kompetence (znalosti a dovednosti) cílových skupin v environmentální oblasti
a v oblasti udržitelného rozvoje
podpořit realizaci ekologických výukových programů v České republice, se zřetelem na
plošné pokrytí služby ekologických výukových programů pro školy a školky

Výzva je vyhlašována jako jednokolová nesoutěžní.
Předpokládaný termín vyhlášení další výzvy: 2. čtvrtletí 2020. Parametry nově vyhlašované
výzvy se od zde uvedených mohou lišit.

Téma

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Název dotačního
titulu

Výzva č. 16/2017: Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta – Přírodní zahrady
Prioritní oblast 6: Environmentální prevence; Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
v rámci Národního programu životní prostředí

Vyhlašovatel

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR

Web

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=41

Územní zaměření

celé území ČR

Orientační termín
příjmu žádostí

příjem žádostí ukončen v 2018

Orientační výše
alokace

50 mil. Kč pro výzvu

Oprávnění žadatelé

Míra dotace








obce; předškolní zařízení – mateřské školy, lesní mateřské školy, zřizovatelé dětských skupin; základní školy; příspěvkové organizace (zřizované obcí, krajem) působící v oblasti
EVVO a nestátní neziskové organizace působící v oblasti EVVO
minimální výše dotace na jeden projekt 50 tis. Kč
maximální výše dotace na jeden projekt 500 tis. Kč
výše podpory na jeden projekt činí 85 % z celkových způsobilých výdajů
vybudování, vznik a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu při mateřských školách
pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesní mateřské školy
úpravy venkovních areálů a pozemků základních škol a organizací působících v oblasti
EVVO pro podporu výuky ve venkovním prostředí

Typy podporovaných
aktivit



Poznámky

Výzva je vyhlašována jako jednokolová soutěžní.
Předpokládaný termín vyhlášení další výzvy: 3. čtvrtletí 2019. Parametry nově vyhlašované
výzvy se od zde uvedených mohou lišit.
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Téma

ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY

Název dotačního
titulu

Výzva č. 14/2016: Územní studie krajiny
Prioritní oblast 4: Příroda a krajina v rámci Národního programu životní prostředí

Vyhlašovatel

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR

Web

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=29

Územní zaměření

celé území ČR

Orientační termín
příjmu žádostí

do konce prosince, nejpozději však do vyčerpání alokace

Orientační výše
alokace

35 mil. Kč pro výzvu

Oprávnění žadatelé



obce s rozšířenou působností, dle § 2 zákona č. 314/2002 Sb.

Míra dotace



maximální procentní míra podpory je 10 % z celkových způsobilých výdajů



Typy podporovaných
aktivit

Poznámky



V rámci této výzvy je podporována aktivita 4.2.D Podpora pořizování územních studií
krajiny.
Předmětem podpory je poskytnutí prostředků na kofinancování projektů podpořených
ze SC 3.3 Integrovaného regionálního operačního programu. Úspěšní příjemci dotace
z IROP v gesci MMR na projekty pořízení územních studií krajiny budou moci zároveň
čerpat 10% dotaci z Národního programu Životní prostředí a díky tomu pokrýt celkové
náklady na jejich zpracování.

Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 31. 12. 2020.
Vyhlášení další výzvy se do roku 2020 neplánuje.

Téma

PAKT STAROSTŮ A PRIMÁTORŮ

Název dotačního
titulu

Výzva č. 7/2017: Pakt starostů a primátorů pro klima a energii
Prioritní oblast 5: Životní prostředí ve městech a obcích v rámci Národního programu životní prostředí

Vyhlašovatel

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR

Web

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=33

Územní zaměření

celé území ČR

Orientační termín
příjmu žádostí

příjem žádostí ukončen v roce 2017

Orientační výše
alokace

5 mil. Kč pro výzvu

Oprávnění žadatelé



Míra dotace






Typy podporovaných
aktivit

Poznámky



obce, městské části, dobrovolné svazky obcí
minimální výše podpory na jeden projekt 250 tis. Kč
maximální výše podpory na jeden projekt 1,5 mil. Kč
maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých výdajů
Projekty podporující zapojení měst a obcí ČR do iniciativy Paktu starostů a primátorů pro
klima a energii zaměřené na snižování emisí skleníkových plynů a zvyšování odolnosti
vůči negativním dopadům změny klimatu.
Předmětem nově připravované podpory by mělo být zpracování Akčního plánu pro
udržitelnou energii a klima, osvětové aktivity a náklady na koordinátora pro energetiku
a pro adaptace na změnu klimatu.

Výzva je vyhlašována jako jednokolová soutěžní.
Předpokládaný termín vyhlášení další výzvy: 1. čtvrtletí 2019, 4. čtvrtletí 2020. Parametry
nově vyhlašované výzvy se od zde uvedených mohou lišit.
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Téma

OZDRAVNÉ POBYTY

Název dotačního
titulu

Výzva č. 13/2017: Ozdravné pobyty
Prioritní oblast 6: Environmentální prevence; Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
v rámci Národního programu životní prostředí

Vyhlašovatel

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR

Web

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=38

Územní zaměření

Všechny podpořené ozdravné pobyty budou realizovány na území České republiky. Místo
konání ozdravného pobytu se musí nacházet v oblasti s vyhovující kvalitou ovzduší, definované touto výzvou.

Orientační termín
příjmu žádostí

příjem žádostí ukončen v roce 2017

Orientační výše
alokace

40 mil. Kč pro výzvu

Oprávnění žadatelé







Míra dotace





mateřské školy, lesní mateřské školy, základní školy, poskytovatelé služby péče o dítě
v dětské skupině
maximální výše podpory na jednoho žáka a den činí:
- u pobytů na 4–8 nocí: 350 Kč,
- u pobytů na 9 a více nocí: 400 Kč;
dnem se rozumí den, v kterém proběhl minimálně 6hodinový EVP. Délku realizovaného
EVP v den příjezdu a odjezdu lze sčítat
maximální výše podpory na jedno předškolní zařízení či základní školu činí:
- u pobytů na 4–8 nocí: 300 000 Kč,
- u pobytů na 9 a více nocí: 400 000 Kč;
maximální výše podpory nesmí být vyšší než celkové způsobilé výdaje projektu, tzn. celkové způsobilé výdaje spojené s realizací ozdravných pobytů

Typy podporovaných
aktivit

Předmětem podpory je zajištění realizace ozdravných pobytů s ekologickým výukovým
programem pro žáky, kteří navštěvují předškolní zařízení a základní školy v oblastech se
zhoršenou kvalitou ovzduší. Ozdravné pobyty musí být realizovány v oblastech s vyhovující
kvalitou ovzduší.

Poznámky

Oprávněnými příjemci podpory u tohoto typu výzev nejsou obvykle obce, ale školská zařízení.
Předpokládaný termín vyhlášení další výzvy: 3. čtvrtletí 2019. Parametry nově vyhlašované
výzvy se od zde uvedených mohou lišit.

Téma

ČISTÉ OVZDUŠÍ VE MĚSTECH A OBCÍCH

Název dotačního
titulu

Čisté ovzduší ve městech a obcích
Prioritní oblast 2: Ovzduší v rámci Národního programu životní prostředí

Vyhlašovatel

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR

Web

dosud není znám

Územní zaměření

celé území ČR

Orientační termín
příjmu žádostí

dosud není stanoveno

Orientační výše
alokace

130 mil. Kč

Oprávnění žadatelé

dosud není stanoveno

Míra dotace

dosud není stanoveno

Typy podporovaných
aktivit

Cílem plánované výzvy je zlepšení kvality ovzduší ve městech a obcích prostřednictvím
podpory pořízení plánů udržitelné městské mobility a realizace programů zlepšování kvality ovzduší, a to včetně zavádění nízkoemisních zón a zajištění nadstandardního čištění
komunikací.

Poznámky

Jedná se o pilotní výzvu, parametry výzvy se budou teprve stanovovat. Předpokládaný termín vyhlášení výzvy: 3. čtvrtletí 2019.
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Téma

ČISTÁ MOBILITA

Název dotačního
titulu

Výzva č. 11/2017: Osvěta čisté mobility
Prioritní oblast 6: Environmentální prevence v rámci Národního programu životní prostředí

Vyhlašovatel

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR

Web

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=37

Územní zaměření

celé území ČR

Orientační termín
příjmu žádostí

příjem žádostí ukončen v roce 2018

Orientační výše
alokace

20 mil. Kč pro výzvu

Oprávnění žadatelé



Míra dotace

Výše podpory na jeden projekt činí max. 80 % z celkových způsobilých výdajů.

Typy podporovaných
aktivit

Cílem výzvy je zvýšit povědomí obyvatel o problematice čisté mobility a rozvíjet jejich
postoje potřebné pro environmentálně odpovědné jednání a chování v souladu s udržitelným rozvojem.

Poznámky

Výzva je vyhlašována jako jednokolová soutěžní.
Předpokládaný termín vyhlášení další výzvy: 2. čtvrtletí 2020. Parametry nově vyhlašované
výzvy se od zde uvedených mohou lišit.

vyšší územní samosprávné celky (kraje); statutární města

Téma

EKOINOVACE

Název dotačního
titulu

Výzva č. 3/2018: Ekoinovace
Prioritní oblast 7: Inovativní a demonstrační projekty v rámci Národního programu životní
prostředí

Vyhlašovatel

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR

Web

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=58

Územní zaměření

celé území ČR

Orientační termín
příjmu žádostí

příjem žádostí ukončen v roce 2018 (projektové náměty)

Orientační výše
alokace

100 mil. Kč pro výzvu

Oprávnění žadatelé

Míra dotace







všechny právnické osoby, které splní podmínky této výzvy s výjimkou obchodních korporací s podílem územních samosprávných celků menším než 50 %, organizačních složek státu a politických stran a hnutí
minimální výše dotace na jeden projekt 200 tis. Kč
maximální výše dotace na jeden projekt 20 mil. Kč
maximální míra podpory na jeden projekt: 75 % z celkových způsobilých výdajů

Typy podporovaných
aktivit

Podpořeny budou inovativní a demonstrační projekty s pozitivním dopadem na životní
prostředí v České republice, které budou moci být použity v praxi. Projekty se mohou týkat
jak kvality vody a ovzduší, tak mohou být zaměřeny na odpady, energetické úspory a chytrá
řešení v energetice nebo na ochranu přírody a krajiny.

Poznámky

Výzva je koncipována jako dvoukolová, v prvním kole předloží žadatelé projektové fiše. Projektové fiše vyhodnotí expertní komise, žadatelé projektových fiší doporučených k podpoře budou poté vyzváni k předložení žádosti.
Předpokládaný termín vyhlášení další výzvy: 1. čtvrtletí 2020. Parametry nově vyhlašované
výzvy se od zde uvedených mohou lišit.
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Téma

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Název dotačního
titulu

Nová zelená úsporám

Vyhlašovatel

Ministerstvo životního prostředí

Web

http://www.novazelenausporam.cz/


Územní zaměření





rodinné domy pro celou ČR: podpora snižování energetické náročnosti u stávajících RD
a podpora výstavby nových RD s velmi nízkou energetickou náročností; dotační bonus
10 % pro Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj
bytové domy – podpora snižování energetické náročnosti u stávajících bytových domů;
podpora se poskytuje pouze na opatření realizovaná na území hlavního města Prahy
výstavba bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností na celém území ČR

Orientační termín
příjmu žádostí

před rokem 2014 – do roku 2022 (2023)

Orientační výše
alokace

2 780 mil. Kč pro rok 2019
4 737 mil. Kč pro rok 2020
(dle aktuálních výnosů z prodeje emisních povolenek EUA a EUAA)

Oprávnění žadatelé

Příjemci specifikováni ve výzvách:
 rodinné domy:
- vlastník nebo stavebník rodinného domu,
 bytové domy:
- vlastník bytového domu (jak fyzická osoba, tak právnická osoba),
- pověřený spoluvlastník bytového domu (na základě souhlasného prohlášení ostatních
spoluvlastníků),
- pověřený vlastník jednotky (na základě souhlasného prohlášení vlastníků jednotek),
- společenství vlastníků jednotek (tam, kde bylo ustaveno).

Míra dotace







Typy podporovaných
aktivit

Podmínky
přijatelnosti
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do 50 % uznatelných výdajů, nebo fixně stanovena max. výše – dle typu opatření, další
možnosti bonusů za realizaci kombinace vybraných opatření a 10% bonus pro MSK, KV
a ÚK
Podpora opatření ke snižování energetické náročnosti obytných budov (komplexní nebo
dílčí zateplení), výstavba domů s velmi nízkou energetickou náročností, environmentálně šetrné a efektivní využití zdrojů energie a obnovitelné zdroje energie.
Podpora:
- zateplení rodinných a bytových domů,
- stavby rodinných a bytových domů v tzv. pasivním standardu,
- výměna neefektivních zdrojů tepla za tepelná čerpadla, kotle na biomasu,
- solárních termických a fotovoltaických systémů,
- zelených střech,
- využití tepla z odpadní vody,
- systémů řízeného větrání se zpětným získáváním tepla (rekuperace).
stanoveno v jednotlivých výzvách

Ministerstvo životního prostředí

Téma

PŘÍRODA A KRAJINA

Název dotačního
titulu

Program péče o krajinu
Podprogram pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí

Vyhlašovatel

Ministerstvo životního prostředí

Web

https://www.mzp.cz/cz/program_pece_o_krajinu

Územní zaměření

celé území ČR

Orientační termín
příjmu žádostí

Výzva je vyhlašována nejpozději do 28. 2. aktuálního roku (ukončení – 30 dní po zveřejnění
výzvy). Výzvy jsou vyhlašovány každoročně.

Orientační výše
alokace

30 mil. Kč/rok

Oprávnění žadatelé



Míra dotace

Typy podporovaných
aktivit




fyzická či právnická osoba nebo organizační složka státu
až do výše 100 % uznaných nákladů
maximální výše podpory 250 tis. Kč.

B.1 Péče o přírodní a přírodě blízké biotopy a biotopy druhů uvedených v červených seznamech ve volné krajině:
 B.1. a) vytváření podmínek pro zachování nebo obnovu významných biotopů s přirozeným výskytem alespoň jednoho stanovištně odpovídajícího druhu uvedeného v černém
nebo některém z aktuálních červených seznamů České republiky,
 B.1 b) likvidace invazních druhů rostlin a živočichů a omezování jejich výskytu.
B.2 Péče o krajinné prvky:
 B.2 a) péče o významné krajinné prvky a prvky územního systému ekologické stability,
 B.2 b) péče o významné a památné stromy, jejich skupiny a stromořadí,
 B.2 c) výsadby nelesní zeleně plnící krajinotvornou funkci a péče o vybrané plochy,
 B.2 d) vytváření drobných přírodních prvků v krajině.

Poznámky

Ministerstvo životního prostředí
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3.3 Ministerstvo zemědělství
3.3.1 Obce jako žadatelé
Téma

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ

Název dotačního
titulu

Podpora prevence před povodněmi III
(Program 129 260)

Vyhlašovatel

Ministerstvo zemědělství

Web

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/
prevence-pred-povodnemi/prevence-pred-povodnemi-iii/

Územní zaměření

celé území ČR

Orientační termín
příjmu žádostí

dle jednotlivých výzev

Orientační výše
alokace

400 mil. Kč pro rok 2019
141 mil. Kč pro rok 2020


Oprávnění žadatelé





Míra dotace

pro podprogram 129 262 – státní podniky Povodí
pro podprogram 129 263 – státní podniky Povodí, Lesy ČR, státní podnik
pro podprogram 129 264 – státní podniky Povodí, Lesy ČR, státní podnik, obce
pro podprogram 129 265 – státní podniky Povodí, Lesy ČR, státní podnik

Obcím se u podprogramu 129 264 poskytuje podpora maximálně do výše 90 % celkových
nákladů.

Typy podporovaných
aktivit

Program 129 260 je rozdělen na čtyři podprogramy:
129 262 Podpora projektové dokumentace pro územní řízení,
 129 263 Podpora projektové dokumentace pro stavební řízení:
- projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení nebo projektová dokumentace pro stavební řízení nebo stavební řízení a prováděcí dokumentaci staveb
nebo prováděcí dokumentaci staveb.
 129 264 Podpora protipovodňových opatření s retencí:
- zřizování nových retenčních prostorů, úpravy na existujících vodních nádržích s retenčním účinkem, opatření k rozlivům povodní a poldry.
 129 265 Podpora protipovodňových opatření podél vodních toků.

Podmínky
přijatelnosti

Pro předmět podpory podprogramu 129 264 přednostní řešení území vymezených v mapách povodňového nebezpečí a mapách povodňových rizik.

Poznámky

Cílem třetí etapy je realizace technických protipovodňových opatření v letech 2014–2019,
a to především efektivních preventivních protipovodňových opatření v záplavových
územích.
Podpora je účelově vázaná a je poskytována na investiční a neinvestiční výdaje (včetně
výdajů na výkupy pozemků).
Podporu nelze poskytnout na již zrealizovanou akci.
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Téma

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ

Název dotačního
titulu

Podpora prevence před povodněmi IV (Program 129 360)

Vyhlašovatel

Ministerstvo zemědělství

Web

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/
prevence-pred-povodnemi/prevence-pred-povodnemi-iv/

Územní zaměření

celé území ČR

Orientační termín
příjmu žádostí

říjen 2018 – prosinec 2023

Orientační výše
alokace

400 mil. Kč pro rok 2019
1 106 mil. Kč pro rok 2020


Oprávnění žadatelé




pro podprogram 129 363 – státní podniky Povodí a Lesy ČR, státní podnik
pro podprogram 129 364 – státní podniky Povodí a Lesy ČR, státní podnik, a obce
pro podprogram 129 365 – státní podniky Povodí a Lesy ČR, státní podnik, a obce jako
správci drobných vodních toků

Míra dotace

Obcím se u podprogramu 129 364 poskytuje podpora maximálně do výše 90 % stavebních
nákladů.
Obcím se u podprogramu 129 365 poskytuje podpora maximálně do výše 85 % stavebních
nákladů.

Typy podporovaných
aktivit

Program 129 360 je rozdělen na tři podprogramy:
 129 363 Podpora projektové dokumentace:
- dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, projektová dokumentace pro vydání
společného povolení, dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo projektovou dokumentaci pro provádění staveb.
 129 364 Podpora protipovodňových opatření s retencí:
- zřizování nových retenčních prostorů, úpravy na existujících vodních nádržích s retenčním účinkem, opatření k rozlivům povodní, výstavba a rekonstrukce poldrů a suchých nádrží, úprava stávajících suchých poldrů na retenční nádrže se stálou zásobou
vody za podmínky zachování protipovodňové funkce nádrže, případně doprovodná
opatření v rámci systémového řešení protipovodňových opatření.
 129 365 Podpora protipovodňových opatření podél vodních toků:
- zvyšování průtočné kapacity koryt (např. formou jejich rozšíření) a jejich stabilizace,
výstavba ochranných hrází, příp. další doprovodná opatření v rámci systémového řešení protipovodňových opatření.

Podmínky
přijatelnosti

Obce mohou být žadatelem o podporu (podprogram 129 364) na protipovodňová opatření
lokálního charakteru zaměřená na snižování rizika povodní z přívalových srážek na drobných vodních tocích, tj. výstavbu a obnovu (rekonstrukci) suchých nádrží a úpravy na existujících vodních nádržích s retenčním účinkem.

Poznámky

Cílem čtvrté etapy je zvýšení míry ochrany před povodněmi především v oblastech s významným povodňovým rizikem dle směrnice 2007/60/ES realizací technických protipovodňových opatření s prioritou opatření, která jsou identifikována v plánech pro zvládání
povodňových rizik.
Budou upřednostňována efektivní technická opatření vytvářející akumulační a retenční
prostory (tj. zřizování, úprava a rekonstrukce poldrů včetně realizace dalších doprovodných
opatření, jako jsou např. zasakovací průlehy atp., zřizování a rekonstrukce vodních nádrží
s vyčleněnými retenčními prostory a řízené rozlivy povodní) a dále výstavba opatření podél
vodních toků v intravilánu.
Podpora je poskytována na investiční a neinvestiční výdaje.
Podporu nelze poskytnout na již zrealizovanou akci.
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Téma

VODOVODY A KANALIZACE

Název dotačního
titulu

Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II
(Program 129 300)

Vyhlašovatel

Ministerstvo zemědělství

Web

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/
vodovody-a-kanalizace/

Územní zaměření

celé území ČR

Orientační termín
příjmu žádostí

dle jednotlivých výzev

Orientační výše
alokace

570 mil. Kč pro rok 2019
570 mil. Kč pro rok 2020


Oprávnění žadatelé




obce
svazky obcí
vodohospodářské akciové společnosti s více než 90% většinou kapitálové účasti měst
a obcí (pouze první bod podprogramu 129 302 a podprogram 129 304)

Míra dotace

maximální výše dotace 50 mil. Kč
maximální uznatelné náklady se pro výpočet dotace stanoví tak, že na jednoho připojeného trvale hlášeného obyvatele u podprogramu 129 302 (vodovodů) nepřekročí 70 tis. Kč
bez DPH a u podprogramu 129 303 (kanalizací) nepřekročí 80 tis. Kč bez DPH
Celková výše nevratné podpory poskytnutá ze všech zdrojů zúčastněných na spolufinancování akce nepřekročí 80 % z NSTČ (státní rozpočet, kraj atd.).
Na akce u podprogramů 129 302 a 129 303 se podpora ze státního rozpočtu poskytuje na
základě počtu trvale hlášených obyvatel s tím, že pokud je žadatelem:
a) obec do 300 obyvatel, je dotace stanovena ve výši 70 % z NSTČ,
b) obec s počtem obyvatel 301–500, je dotace stanovena ve výši 65 % z NSTČ,
c) obec s počtem obyvatel 501–1000, je dotace stanovena ve výši 60 % z NSTČ,
d) obec s více než 1000 obyvateli, je dotace stanovena ve výši 55 % z NSTČ,
e) vodohospodářská akciová společnost, je dotace stanovena ve výši 50 % z NSTČ.

Typy podporovaných
aktivit

Program 129 300 je rozdělen na tři podprogramy:
 Podprogram 129 302:
a) opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody – jedná se
o podporu propojování a rozšiřování vodárenských soustav a jejich zdrojové posilování včetně posilování akumulace pitné vody pro zajištění zásobování obyvatelstva
pitnou vodou,
b) výstavba vodovodů pro veřejnou potřebu včetně souvisejících vodárenských objektů v obcích minimálně pro 50 obyvatel,
c) výstavba a modernizace zařízení ke zkvalitnění technologie úpravy vody, její
akumulace a čerpání s cílem zlepšení jakosti nebo dostupnosti pitné vody v obcích.
 Podprogram 129 303:
d) výstavba, dostavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod v obcích minimálně pro 50 obyvatel, kde po realizaci budou splněny ukazatele jakosti
vypouštěné vyčištěné vody stanovené příslušným vodoprávním úřadem (v případě
budování nové ČOV musí být v rámci akce zajištěno napojení minimálně 50 % obyvatel obce),
e) výstavba hlavních kanalizačních sběračů, kanalizační sítě a souvisejících objektů
spojená s výstavbou ČOV podle předchozího bodu,
f ) dostavba kanalizačních systémů a souvisejících objektů (vyjma ČOV) minimálně
pro 50 obyvatel za předpokladu, že odpadní vody budou odváděny a následně čištěny na již existující, kapacitní a vyhovující ČOV,
g) odstranění volných výustí realizací komplexního opatření řešícího odkanalizování obce nebo místní (městské) části spojené s výstavbou ČOV podle bodu d) nebo
za předpokladu, že odpadní vody budou odváděny a následně čištěny na již existující,
kapacitní a vyhovující ČOV.
 Podprogram 129 304
h) projektové a inženýrské přípravy navržených opatření určené k řešení dopadů
plánovaného rozšíření těžby polského hnědouhelného dolu Turów na české území.
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Podmínky
přijatelnosti

Akce budované k účelu uvedenému u podprogramů 129 302 a 129 303 písm. a) až g) musí
být realizovány v obcích nebo místních (městských) částech s velikostí do 1000 obyvatel.
Předkládané akce musí být v souladu se zpracovaným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje (PRVKÚK), v případě změny PRVKÚK nesmí mít příslušná změna negativní
stanovisko MZe.

Poznámky

V případě, že žadatelem je svazek obcí, stanoví se výše dotace podle velikosti obce, v níž
dochází k realizaci akce.

Téma

MALÉ VODNÍ NÁDRŽE

Název dotačního
titulu

Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích
(Program 129 290)

Vyhlašovatel

Ministerstvo zemědělství

Web

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/
drobne-vodni-toky-a-male-vodni-nadrze/

Územní zaměření

celé území ČR

Orientační termín
příjmu žádostí

dle jednotlivých výzev

Orientační výše
alokace

600 mil. Kč pro rok 2019
416 mil. Kč pro rok 2020

Oprávnění žadatelé




Státní podniky Povodí a Lesy České republiky – podprogram 129 292
obce, svazky obcí – podprogram 129 293

Míra dotace

Max. výše dotace:
 Podprogram 129 292:
- státní podniky Povodí – 80 % z uznatelných nákladů stavebně-technické části
- Lesy České republiky, státní podnik – 70 % z uznatelných nákladů stavebně-technické
části
 Podprogram 129 293:
- rekonstrukce a odbahnění – max. výše 80 % z uznatelných nákladů stavebně-technické části, max. do výše 2 mil. Kč na akci
- výstavba, obnova – max. výše 80 % z uznatelných nákladů stavebně-technické
části, max. do výše 4 mil. Kč/ha na každý započatý hektar a současně max. do výše
10 mil. Kč na celou akci

Typy podporovaných
aktivit

Program 129 290 je rozdělen na dva podprogramy:
 Podprogram 129 292 Podpora opatření na drobných vodních tocích, rybnících
a malých vodních nádržích:
- rekonstrukce a oprava drobných vodních toků a souvisejících vodních děl za účelem
stabilizace odtokových poměrů a zlepšení vodního managementu krajiny,
- rekonstrukce a oprava rybníků a malých vodních nádrží za účelem posílení retence
a akumulace vody v krajině za současného zlepšení jejich technického stavu a navrácení základních vodohospodářských funkcí.
 Podprogram 129 293 Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích
ve vlastnictví obcí:
- rekonstrukce, oprava a odbahnění nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží
za účelem posílení retence a akumulace vody v krajině, za současného zlepšení jejich
technického stavu a navrácení základních vodohospodářských funkcí, dále za účelem
zvýšení zásob užitkové vody pro obec, vytvoření zásob vody pro případ hašení požárů
apod.,
- výstavba a obnova nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží za účelem zvýšení retence a akumulace vody v krajině jako podpůrný prostředk v boji se suchem,
dále za účelem zvýšení zásob užitkové vody pro obec, vytvoření zásob vody pro případ
hašení požárů apod.

Podmínky
přijatelnosti

Podpora nebude poskytována na výkup pozemků.

Poznámky

Podpora je účelově vázána a je poskytována jak na investiční, tak na neinvestiční výdaje.

Ministerstvo zemědělství
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Téma

KULTURNÍ A VENKOVSKÉ PRVKY

Název dotačního
titulu

Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků
(Program 129 660)

Vyhlašovatel

Ministerstvo zemědělství

Web

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/

Územní zaměření

celé území ČR

Orientační termín
příjmu žádostí

únor (nebo do okamžiku, kdy celková požadovaná částka registrovaných žádostí dosáhne
v součtu pro podprogram 129 662 50 milionů Kč (podle toho, co nastane dříve).

Orientační výše
alokace

30 mil. Kč pro rok 2019



Oprávnění žadatelé







obce
spolky (sdružení)
nadace
obecně prospěšné společnosti
zájmová sdružení právnických osob
vlastník objektu nebo pozemku, na němž objekt stojí
uživatel pozemku, na němž objekt stojí

Míra dotace

Výše dotace maximálně 70 % skutečně vynaložených způsobilých výdajů projektu.
Minimální hodnota požadované dotace 15 000 Kč.
Maximální hodnota poskytnuté dotace 200 000 Kč.

Typy podporovaných
aktivit

Obnova a údržba objektů typu:
 kaple (kaplička),
 křížová cesta,
 zvonička,
 boží muka,
 smírčí a jiné kříže,
 exteriérové sochy a sousoší,
 hřbitovy a hřbitovní zdi.

Podmínky
přijatelnosti

Podpora je poskytována na stávající kulturní prvky venkovské krajiny, které neslouží k podnikatelské činnosti.
Předmět dotace se nachází v obci do 2 000 obyvatel nebo v obci od 2 001 do 5 000 obyvatel,
přičemž předmět dotace se nachází v místní části obce do 500 obyvatel.
Přílohy po ukončení realizace je nutné předložit do 30. 9. 2020.

Poznámky

Dotace je poskytována na neinvestiční výdaje ex post.
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Téma

POJIŠTĚNÍ LESNÍCH POROSTŮ

Název dotačního
titulu

Podpora pojištění lesních porostů

Vyhlašovatel

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s.

Web

https://www.pgrlf.cz/programy/podpora-pojisteni-2/pojisteni-lesnich-porostu/dokumen
ty-9/

Územní zaměření

celé území ČR

Orientační termín
příjmu žádostí

leden – konec října

Orientační výše
alokace

2,5 mil Kč pro rok 2019

Oprávnění žadatelé



Míra dotace



Typy podporovaných
aktivit
Podmínky
přijatelnosti
Poznámky






vlastníci (nájemci, pachtýři, vypůjčitelé) lesů, kteří jsou zároveň podnikateli, obce nebo
dobrovolné svazky obcí
až do výše 30 % prokázaných uhrazených nákladů na pojištění lesních porostů pro příslušný rok
pojistná ochrana lesních porostů proti nepředvídatelným škodám
žadatel musí mít uhrazené pojistné minimálně ve výši 1000 Kč na příslušný rok
žadatel splňuje podmínky pro poskytnutí podpory v režimu de minimis
žadatel nemá nedoplatky vůči státu nebo dalším, ve znění programu vyjmenovaným
institucím

Cílem programu je zpřístupnění pojistné ochrany lesních porostů, a tím dosažení vyššího
zajištění podnikatelských aktivit proti nepředvídatelným škodám.

Ministerstvo zemědělství
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Téma

ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚRŮ

Název dotačního
titulu

Zajištění úvěrů

Vyhlašovatel

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s.

Web

https://www.pgrlf.cz/programy/uvery-a-zajisteni/zajisteni-uveru/

Územní zaměření

celé území ČR

Orientační termín
příjmu žádostí

kontinuálně po celý rok

Orientační výše
alokace

150 mil. Kč pro rok 2019


Oprávnění žadatelé





podnikatel, který se zabývá zemědělskou prvovýrobou nebo zpracováním zemědělských
produktů nebo působí v odvětví lesního hospodářství
podnikatel, obec, dobrovolný svazek obcí, příspěvková organizace či právnická osoba,
jejímž zakladatelem je obec, kteří se zabývají zpracováním dřeva nebo jsou vlastníky,
nájemci (pachtýři) či vypůjčiteli lesa
podnikatel a zároveň organizace, o jejímž projektu na financování informačních a propagačních opatření rozhodla Evropská komise

Poskytnutí ručení nejvýše do 70 % (80 % informační a propagační opatření) z nesplacené
jistiny uvěru ve výši:
- 5 mil. Kč na pořízení investičního majetku pro začínající podnikatele,
- 10 mil. Kč na pořízení investičního majetku pro zemědělské prvovýrobce,
- 50 mil. Kč na pořízení investičního majetku pro zpracovatele zemědělských produktů,
podnikatele v lesním hospodářství, zpracování dřeva nebo na informační a propagační
opatření.
Možnost poskytnutí podpory v režimu de minimis určené na uhrazení ceny za poskytnutí
ručení.


Míra dotace



Typy podporovaných
aktivit

Podmínky
přijatelnosti



investiční záměry zemědělských podnikatelů, podnikatelů zabývajících se zpracováním
zemědělských produktů, subjektů působících v odvětví lesního hospodářství či zpracování dřeva
projekty informačních a propagačních opatření na podporu zemědělských produktů
a potravinářských výrobků

Zemědělský podnikatel a/nebo zpracovatel zemědělské produkce dosahuje požadované
hranice 25 % příjmů ze zemědělské prvovýroby nebo zpracování zemědělské produkce
v roce předcházejícím podání žádosti o podporu.
Podnikatel v oblasti lesního hospodářství (činnosti CZ-NACE 2.10 a 2.20) či zpracování dřeva
(činnosti CZ-NACE 16.10 a 16.21) je řazen v kategorii malých a středních podniků a v případě
lesního hospodářství také dosahuje požadované hranice 50 % příjmů z lesnické činnosti
v roce předcházejícím podání žádosti o podporu.

Téma

INVESTIČNÍ ÚVĚRY

Název dotačního
titulu

Investiční úvěry

Vyhlašovatel

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s.

Web

https://www.pgrlf.cz/programy/uvery-a-zajisteni/investicni-uvery/

Územní zaměření

celé území ČR

Orientační termín
příjmu žádostí

dle jednotlivých kol

Orientační výše
alokace

217,5 mil. Kč pro rok 2019


Oprávnění žadatelé
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podnikatel, který se zabývá zemědělskou výrobou nebo zpracováním zemědělských
produktů nebo působí v odvětví lesního hospodářství
podnikatel, obec, dobrovolný svazek obcí, příspěvková organizace či právnická osoba,
jejímž zakladatelem je obec, kteří se zabývají zpracováním dřeva nebo jsou vlastníky,
nájemci (pachtýři) či vypůjčiteli lesa

Ministerstvo zemědělství




Míra dotace


Typy podporovaných
aktivit





Podmínky
přijatelnosti







Poznámky





úvěr bude poskytnut ve výši od 100 tis. Kč do 10 mil. Kč
podpora určená na snížení jistiny úvěru může činit max. korunový ekvivalent částky
30 000 EUR a zároveň až 50 % z celkové výše poskytnutého úvěru, u začínajících podnikatelů, kteří nepůsobí v dané oblasti podnikání déle než 24 měsíců, může být poskytnuta
podpora v režimu de minimis až do výše 80 % z celkové výše poskytnutého úvěru
podpora snížení jistiny úvěru v režimu de minimis nemůže být poskytnuta zemědělským
prvovýrobcům
pořízení investičního majetku, který souvisí se zemědělskou prvovýrobou, se zpracováním zemědělských produktů, lesním hospodářstvím nebo zpracováním dřeva
vlastníci, nájemci (pachtýři) či vypůjčitelé lesa hospodaří dle schváleného lesního hospodářského plánu nebo převzaté platné lesní hospodářské osnovy
podnikatelé v oblasti zpracování dřeva se zabývají činnostmi CZ-NACE 16.10, 16.21, 16.23
nebo výrobou palivového dřeva nebo lisovaného dřeva uvedenou v CZ-NACE 16.29
podnikatelé v oblasti hospodaření v lesích se zabývají činnostmi CZ-NACE 21.10, 21.20
a 21.40
úvěr nesmí být použit na nákup (pořízení) nemovitého majetku
nákup sadbového materiálu pro výsadbu vinic na základě povolení pro novou výsadbu
je investicí v rámci tohoto programu podporovanou
doba splatnosti úvěru na investice nepřesáhne 15 let

Téma

PROVOZNÍ ÚVĚRY

Název dotačního
titulu

Provozní úvěry

Vyhlašovatel

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s.

Web

https://www.pgrlf.cz/programy/uvery-a-zajisteni/provozni-uvery/

Územní zaměření

celé území ČR

Orientační termín
příjmu žádostí

dle jednotlivých kol

Orientační výše
alokace

45,5 mil. Kč pro rok 2019


Oprávnění žadatelé






Míra dotace


Typy podporovaných
aktivit






Podmínky
přijatelnosti





Poznámky

podnikatel, který se zabývá zemědělskou výrobou nebo zpracováním zemědělských
produktů nebo působí v odvětví lesního hospodářství
podnikatel, obec, dobrovolný svazek obcí, příspěvková organizace či právnická osoba,
jejímž zakladatelem je obec, kteří se zabývají zpracováním dřeva nebo jsou vlastníky,
nájemci (pachtýři) či vypůjčiteli lesa
úvěr bude poskytnut ve výši od 100 tis. Kč do 2 mil. Kč
podpora určená na snížení jistiny úvěru může činit max. korunový ekvivalent částky
15 000 EUR a zároveň až 50 % z celkové výše poskytnutého úvěru, u začínajících podnikatelů, kteří nepůsobí v dané oblasti podnikání déle než 24 měsíců, může být poskytnuta
podpora v režimu de minimis až do výše 80 % z celkové výše poskytnutého úvěru
podpora snížení jistiny úvěru v režimu de minimis nemůže být poskytnuta zemědělským
prvovýrobcům
provozní financování zemědělských prvovýrobců, zpracovatelů zemědělských produktů
a podnikatelů v lesním hospodářství či zpracování dřeva
úvěr nesmí být použit na pořízení investičního majetku
vlastníci, nájemci (pachtýři) či vypůjčitelé lesa hospodaří dle schváleného lesního hospodářského plánu nebo převzaté platné lesní hospodářské osnovy
podnikatelé v oblasti zpracování dřeva se zabývají činnostmi CZ-NACE 16.10, 16.21, 16.23
nebo výrobou palivového dřeva nebo lisovaného dřeva uvedenou v CZ-NACE 16.29
podnikatelé v oblasti hospodaření v lesích se zabývají činnostmi CZ-NACE 21.10, 21.20
a 21.40

Doba splatnosti úvěru na provozní financování nepřesáhne 2 roky.

Ministerstvo zemědělství
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Téma

LESNÍ HOSPODÁŘ

Název dotačního
titulu

Lesní hospodář

Vyhlašovatel

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s.

Web

https://www.pgrlf.cz/programy/podpora-uveru/technika-pro-hospodareni-v-lesich/

Územní zaměření

celé území ČR

Orientační termín
příjmu žádostí

do konce prosince 2020

Orientační výše
alokace

25 mil. Kč v roce 2019 pro programy Lesní hospodář, Zpracovatel dřeva, Lesní školkař


Oprávnění žadatelé



Míra dotace


Typy podporovaných
aktivit




Poznámky

76

maximální výše podpory je korunový ekvivalent částky až 200 000 EUR přepočtený referenčním kursem stanoveným ECB ke dni poskytnutí podpory a diskontovaný podle
splátkového kalendáře úvěru sazbou vyhlášenou Evropskou komisí k datu poskytnutí
podpory
celková výše podpory de minimis poskytnuté jednomu podniku nesmí za libovolná tři
po sobě jdoucí účetní období překročit korunový ekvivalent částky 200 000 EUR

V rámci tohoto programu jsou podporovány investice zejména na nákup této techniky pro
hospodaření v lesích:
 speciální lesnické traktory,
 univerzální kolové traktory s lesnickou nástavbou,
 těžební stroje (harvestory, harwardery),
 vyvážecí stroje (vyvážecí traktory, vyvážecí soupravy),
 samochodné navijáky (železné koně, motorové koně),
 klanicové vyvážecí přívěsy s hydraulickou rukou,
 lanovky a lanové systémy pro soustřeďování dříví,
 navijáky pro soustřeďování dříví,
 štěpkovače a drtiče (dřeva, klestu, dřevního odpadu),
 shrnovače klestu,
 rýhovací zalesňovací stroje,
 talířové půdní frézy,
 štípací a kráticí stroje,
 nakladače a rampovače (jako adaptéry k traktorům),
 zařízení na údržbu lesních cest (jako adaptéry k traktorům),
 odvozní soupravy,
 investice do mokrých skladů dříví.


Podmínky
přijatelnosti

podnikatel, obec nebo dobrovolný svazek obcí, který je vlastníkem, nájemcem (pachtýřem) nebo vypůjčitelem lesa, který hospodaří dle schváleného lesního hospodářského
plánu nebo převzaté platné lesní hospodářské osnovy
podnikatel, který se zabývá činnostmi CZ NACE 2.10, 2.20

Žadatel, který se zabývá činnostmi CZ NACE 2.10, 2.20, musí v prvním účetním období,
které následuje po obdodbí, ve kterém byla podána žádost, dosahovat příjmů z hospodaření v lesích alespoň ve výši 25 % z celkových příjmů.
Žadatel musí splňovat podmínky pro poskytnutí podpory v režimu de minimis.
Žadatel nesmí mít nedoplatky vůči státu nebo dalším, ve znění programu vyjmenovaným institutcím.

Jestliže žadatel působí i v jiných odvětvích, lze podporu de minimis kumulovat s podporou
de minimis poskytnutou na další odvětví nebo činnosti tak, aby nepřekročila strop ve výši
korunového ekvivalentu částky 200 000 EUR na jeden podnik za libovolná tři po sobě jdoucí
účetní období.
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Téma

ZPRACOVATEL DŘEVA

Název dotačního
titulu

Zpracovatel dřeva

Vyhlašovatel

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s.

Web

https://www.pgrlf.cz/programy/podpora-uveru/drevozpracujici-provozovny/

Územní zaměření

celé území ČR

Orientační termín
příjmu žádostí

do konce prosince 2020

Orientační výše
alokace

25 mil. Kč v roce 2019 pro programy Lesní hospodář, Zpracovatel dřeva, Lesní školkař

Oprávnění žadatelé



Míra dotace









Typy podporovaných
aktivit



podnikatel
obec či dobrovolný svazek obcí
celková výše podpory de minimis, poskytnutá jednomu podniku, nesmí za libovolná tři
po sobě jdoucí účetní období překročit korunový ekvivalent částky 200 000 EUR
Investice do strojů, technologií a zařízení pro zpracování dřeva a dřevního odpadu ve
dřevozpracujících provozovnách.
V rámci tohoto programu je podporován zejména nákup techniky a technologií (včetně
stavebních nákladů souvisejících s uvedenými investicemi) v následujících segmentech
výroby:
- zařízení manipulačních skladů,
- vybavení pilnic,
- paření a impregnování masivního dřeva,
- sušení řeziva,
- výroba dýh,
- výroba pevných obkladových materiálů na bázi papíru (laminátové desky, filmy),
- výroba překližek a vrstveného dřeva,
- výroba třískových, vláknitých a OSB desek,
- výroba palivového dřeva a zpracování zbytkové dřevní biomasy (pelety, lisované brikety),
- investice do mokrých skladů dříví,
- výroba trámů, nosníků, krokví a vaznic,
- výroba dřevěných konstrukcí krovů,
- výroba dveří, oken, okenic a jejich rámů,
- výroba schodů, zábradlí,
- výroba dřevěných lišt a vlysů, krytinových desek.
Žadatel se zabývá činnostmi CZ-NACE 16.10, 16.21, 16.23 nebo výrobou palivového
dřeva nebo lisovaného dřeva uvedenou v CZ-NACE 16.29.
Žadatel musí splňovat podmínky pro poskytnutí podpory v režimu de minimis.
Žadatel nesmí mít k datu podání žádosti nedoplatky vůči státu nebo dalším, ve znění
programu vyjmenovaným institucím.

Podmínky
přijatelnosti



Poznámky

Jestliže žadatel působí i v jiných odvětvích, lze podporu de minimis kumulovat s podporou
de minimis poskytnutou na další odvětví nebo činnosti tak, aby nepřekročila strop ve výši
korunového ekvivalentu částky 200 000 EUR na jeden podnik za libovolná tři po sobě jdoucí
účetní období.
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Téma

HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA

Název dotačního
titulu

Podpora obcím na zajištění nákladů péče o hospodářská zvířata umístěná do náhradní péče

Vyhlašovatel

Ministerstvo zemědělství

Web
Územní zaměření

celé území ČR

Orientační termín
příjmu žádostí

do konce listopadu

Orientační výše
alokace

3 mil. Kč pro rok 2019

Oprávnění žadatelé



Míra dotace



obec s rozšířenou působností
do 100 % uhrazených účelně vynaložených nákladů na předmět dotace v případech, kdy
náklady vynaložené obcí překročily v jednom kalendářním roce částku 200 000 Kč

Typy podporovaných
aktivit

Účelně vynaloženými náklady se rozumí náklady na přepravu zvířete, náklady na krmivo, na
veterinární péči, na léky a zdravotnický materiál a ostatní podle zdravotního stavu zvířete,
mzdové a obdobné náklady na zabezpečení náhradní péče nebo předběžné náhradní péče
o zvíře.

Podmínky
přijatelnosti

Subjekt může být obec s rozšířenou působností, která zajistila péči o odebraný skot a koně
umístěné do náhradní péče podle § 28b nebo do předběžné náhradní péče podle § 28c
zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání.
Podmínkou je, že náklady vynaložené ORP na předmět dotace překročily v jednom kalendářním roce částku 200 000 Kč.

Poznámky

V případě péče o skot a koně, která trvá déle než 3 měsíce, je možné požádat o zálohu na
úhradu nákladů za uplynulé období. Ministerstvo může poskytnout přiměřenou zálohu na
doložené účelně vynaložené náklady.
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3.3.2 Další zajímavé tituly pro obce a jejich příspěvkové organizace
Název dotačního
titulu
Podpora retence
vody v krajině –
rybníky a vodní
nádrže
(program 129 280)
Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského
komplexu – závlahy II

Možné typy podporovaných aktivit

Příjemci






(program 129 310,
v přípravě nový
navazující program
na roky

podpora výstavby, obnovy, rekonstrukce
a odbahnění rybníků

pořízení páteřního závlahového rozvodu
a závlahového detailu pro účely zemědělských závlah



Orientační
termín
příjmu
žádostí

fyzická osoba a právnická osodle
ba podnikající v zemědělství,
jednotlivých
rybářská sdružení, školská zavýzev
řízení

fyzická osoba nebo právnická dle
osoba podnikající v zeměděl- jednotlivých
výzev
ství

2017–2021)


Dotace na ochranu
a reprodukci
genofondu lesních
dřevin

Náhrady podle
lesního zákona –
částečná úhrada
zvýšených nákladů
na výsadbu
minimálního
podílu
melioračních
a zpevňujících
dřevin při obnově
porostu (§ 24
lesního zákona)
Náhrady podle
lesního zákona –
úhrada nákladů na
zpracování lesních
hospodářských
osnov (§ 26 lesního
zákona)
Náhrady podle
lesního zákona –
úhrada nákladů na
opatření meliorací
a hrazení bystřin
v lesích, prováděných ve veřejném
zájmu (§ 35 lesního
zákona)




podpora genových základen
podpora uznaných zdrojů kvalifikovaného
reprodukčního materiálu (rodičů rodiny, ortetů a klonů, semenných sadů a směsí klonů)









výsadba minimálního podílu melioračních
a zpevňujících dřevin

zařízení lesních majetků, pro které není
zpracován lesní hospodářský plán, na období 10 let lesní hospodářskou osnovou

provádění technických a biologických opatření pro zvýšení ochrany lesní půdy a podporu péče o vodohospodářské poměry
(projekty meliorací lesní půdy, hrazení bystřin a strží aj.)
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vlastník lesa (o výměře větší než 3 ha), který hospodaří
podle lesního hospodářského
leden–září
plánu nebo podle protokolár2019
ně převzatého vlastnického
separátu lesní hospodářské
osnovy

vlastník lesa (o výměře větší než 3 ha), který hospodaří
podle lesního hospodářského dle
plánu nebo podle protokolár- jednotlivých
ně převzatého vlastnického výzev
separátu lesní hospodářské
osnovy

vlastník lesa formou možnosti
dle
bezplatného převzetí vlastjednotlivých
nického separátu lesní hosvýzev
podářské osnovy

vlastník, správce vodního toku

dle
jednotlivých
výzev
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Náhrady podle
lesního zákona –
úhrada nákladů na
činnost odborného
lesního hospodáře
v případech, kdy
jeho činnost hradí
stát (§ 37 lesního
zákona)
Finanční příspěvek
na ekologické
a k přírodě šetrné
technologie při
hospodaření v lese
(část druhá hlava I
NV č. 30/2014 Sb.)
Finanční příspěvek
na opatření
k obnově lesů poškozených imisemi
a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů
(část druhá hlava IV
NV č. 30/2014 Sb.)
Finanční příspěvek
na vyhotovení
lesních hospodářských plánů za
podmínky poskytnutí dat lesních
hospodářských
plánů v digitální
formě pro potřeby
státní správy lesů
(část druhá hlava VII
NV č. 30/2014 Sb.)
Finanční příspěvek
na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40
let věku (část druhá
hlava II NV
č. 30/2014 Sb.)
Finanční příspěvek
na ochranu lesa
(část druhá hlava IX
NV č. 30/2014 Sb.)

















Finanční příspěvek
poskytovaný uživatelům honiteb
(část třetí hlava I NV
č. 30/2014 Sb.)
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bezplatné poskytování služeb odborného
lesního hospodáře drobným vlastníkům lesů
pro zajištění odborné úrovně hospodaření
v lesích

soustřeďování dříví lanovkou, soustřeďování
dříví koněm, soustřeďování dříví vyvážením,
štěpkování klestu za podmínky ponechání
štěpky v porostu, soustřeďování dříví železným koněm

přirozená a umělá obnova lesních porostů,
jejich ochrana do stádia zajištění, zřizování
nových oplocenek, hnojení půdy při výsadbě
sazenic

zařízení lesního majetku (lesního hospodářského celku) na období 10 let lesním hospodářským plánem a následné poskytnutí digitálních dat do datového skladu státní správy
lesů

přirozená a umělá obnova lesních porostů,
zajištění lesních porostů, přeměny a rekonstrukce lesních porostů, výchova lesních
porostů
asanace kůrovcového dříví pomocí insekticidních sítí, insekticidních postřiků nebo odkornění
seštěpkování porostů poškozených kůrovci
nebo václavkou
zlepšování životního prostředí zvěře, podpora ohrožených druhů zvěře a zajíce polního,
oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo
poddruhy, preventivní veterinárně léčebné
akce a zdolávání nákaz v chovech zvěře, snižování početních stavů kormorána velkého
nebo prasete divokého, ozeleňování krajiny
včetně oplocování dřevin















vlastník lesa formou možnosdle
ti bezplatného využití služeb
jednotlivých
odborného lesního hospovýzev
dáře

vlastníci lesů (mimo pásma
dle
imisního ohrožení A a B), ktejednotlivých
ré nejsou ve vlastnictví státu,
výzev
a jejich spolky a společnosti

vlastníci lesů (v pásmech
imisního ohrožení A a B), kte- září 2018 –
ré nejsou ve vlastnictví státu, červen 2019
a jejich spolky a společnosti

vlastníci lesů, které nejsou ve
září 2018 –
vlastnictví státu, a jejich spolčerven 2019
ky a společnosti

vlastníci lesů, které nejsou ve
září 2018 –
vlastnictví státu, a jejich spolčerven 2019
ky a společnosti

vlastníci lesů, které nejsou ve
listopad 2018
vlastnictví státu, a jejich spol– červen 2019
ky a společnosti

uživatel honitby (držitel ho- září 2018 –
srpen 2019
nitby nebo její nájemce)
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Vzdělávání
a propagace



podpora vzdělávacích aktivit a propagace
podpora profesního vzdělávání a zvyšování kvality
podpora vzdělávacích aktivit a propagace v oblasti ekologického zemědělství
a biopotravin, bezpečnosti potravin, potravinářství a zdravé výživy





Podpora zdraví
včetně péče
a pomoci zdravotně
postiženým







Ochrana životního
prostředí,
udržitelný rozvoj







podpora rovných příležitostí pro občany
se zdravotním postižením a pro venkovské seniory

podpora péče o přírodu, krajinu a udržitelný rozvoj
podpora ekologického zemědělství a šetrného způsobu zemědělského hospodaření
podpora využívání biomasy jako obnovitelného zdroje energie
podpora udržitelného rozvoje obcí a
měst, regionálního a nadregionálního
rozvoje
podpora spolkové činnosti a neekonomických služeb poskytovaných neziskovými organizacemi v resortu zemědělství





Zapojení
do zahraničních
programů
a aktivit







Zájmová a další
volnočasová činnost
pro děti a mládež



podpora prezentace resortu zemědělství
v zahraničí
podpora účasti na zahraničních výstavách, kongresech a výzkumech

podpora zabezpečování široké nabídky
volnočasových aktivit pro organizované
i neorganizované děti a mládež
podpora rozvoje mobility a mezinárodní
spolupráce dětí a mládeže
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spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, účelová dle
zařízení církevních a nábožen- jednotlivých
ských společností, nadace a na- výzev
dační fondy a dále PO, FO

spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, účelová
dle
zařízení církevních a náboženjednotlivých
ských společností, nadace a navýzev
dační fondy a dále PO, FO

spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, účelová
dle
zařízení církevních a náboženjednotlivých
ských společností, nadace a navýzev
dační fondy a dále PO, FO

spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, účelová
dle
zařízení církevních a náboženjednotlivých
ských společností, nadace a navýzev
dační fondy a dále PO, FO

spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, účelová dle
zařízení církevních a nábožen- jednotlivých
ských společností, nadace a na- výzev
dační fondy a dále PO, FO
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3.4 Ministerstvo kultury
3.4.1 Obce jako žadatelé
Téma

PAMÁTKOVÉ REZERVACE A ZÓNY

Název dotačního
titulu

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových
zón

Vyhlašovatel

Ministerstvo kultury

Web

https://www.mkcr.cz/program-regenerace-mestskych-pamatkovych-rezervaci-a-mest
skych-pamatkovych-zon-282.html

Územní zaměření

území celé ČR – městské památkové rezervace, městské památkové zóny a památková rezervace Kuks

Orientační termín
příjmu žádostí

Anketní dotazník se na Ministerstvo kultury odevzdává do 15. listopadu předchozího kalendářního roku

Orientační výše
alokace

190 mil. Kč pro rok 2019


Oprávnění žadatelé








Míra dotace







Typy podporovaných
aktivit





Podmínky
přijatelnosti





Poznámky
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obce
církev
jiné právnické a fyzické osoby
kraje
podíl příspěvku státu na úhradě nákladů spojených s obnovou kulturní památky max.
50 % z ceny sjednané se zhotovitelem díla v kalendářním roce u všech podporovaných
typů vlastnictví
podíl vlastníka kulturní památky (církve, jiné právnické a fyzické osoby) na úhradě nákladů spojených s obnovou kulturní památky min. 40 % z ceny sjednané se zhotovitelem
díla v kalendářním roce
povinná spoluúčast města/obce u akcí obnovy ve vlastnictví církve, jiné právnické a fyzické osoby min. 10 % z ceny sjednané se zhotovitelem díla v kalendářním roce, musí být
schváleno zastupitelstvem města/obce
v případě obnovy národních kulturních památek a při restaurování kulturních památek
lze poskytnout příspěvek až do výše celkových nákladů spojených s obnovou kulturní
památky
Obnova nemovitých kulturních památek (příp. movité kulturní památky pevně spojené
se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní
památkou), které stojí na území městské památkové rezervace nebo městské památkové
zóny.
Lze poskytnout příspěvek také na záchranu významných památkových hodnot nebo
obnovu významných architektonických nebo uměleckořemeslných prvků, pokud jde
o stavby, jež nejsou kulturními památkami, ale nacházejí se v památkové rezervaci nebo
památkové zóně ve městě se zpracovaným a schváleným programem regenerace – pouze ve vlastnictví obce/města.
Finanční příspěvky mohou být poskytovány pouze tehdy, pokud má příslušné město
zpracovaný vlastní program regenerace a pokud se zároveň finančně podílí společně
s vlastníkem na obnově kulturní památky.
Příspěvek na obnovu kulturní památky se poskytuje na úhradu prací zabezpečujících
uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky objektu, jako je oprava, restaurování apod., nikoli na modernizace objektu.
Příspěvek v programu nelze poskytnout, jestliže byl na stejnou kulturní památku (s jedním rejstříkovým číslem ÚSKP) ve stejném roce poskytnut jiný příspěvek z ostatních programů ministerstva v oblasti památkové péče. Toto neplatí pouze v případě, že kulturní
památku s jedním rejstříkovým číslem ÚSKP vlastní více vlastníků.

Realizace akce obnovy kulturní památky musí být zahájena a ukončena v roce poskytnutí
příspěvku včetně fakturace a úhrady veškerých výdajů vynaložených na obnovu.
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Téma

PAMÁTKOVÉ REZERVACE A ZÓNY

Název dotačního
titulu

Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny

Vyhlašovatel

Ministerstvo kultury

Web

https://www.mkcr.cz/program-pece-o-vesnicke-pamatkove-rezervace-vesnicke-pamatko
ve-zony-a-krajinne-pamatkove-zony-284.html

Územní zaměření

území celé ČR – vesnické památkové rezervace, vesnické památkové zóny a krajinné památkové zóny

Orientační termín
příjmu žádostí

do konce ledna na příslušném územním odborném pracovišti Národního památkového
ústavu (dle umístění kulturní památky)

Orientační výše
alokace

39 mil. Kč pro rok 2019


Oprávnění žadatelé





Míra dotace






Typy podporovaných
aktivit





Podmínky
přijatelnosti

Poznámky

Ministerstvo kultury



obce
církev
jiné právnické a fyzické osoby
kraje
minimální výše příspěvku 80 tis. Kč
vlastníkovi lze poskytnout příspěvek až do výše 80 % celkových nákladů v příslušném
kalendářním roce
stavební obnova a restaurování kulturních památek zapsaných v Ústředním seznamu
kulturních památek ČR v souladu se zásadami památkové péče pro zachování kulturního
dědictví pro další generace
podpora obnovy a zachování kulturních památek, zejména památek lidové architektury
(např. zemědělské usedlosti, chalupy, kapličky, boží muka apod., které se nacházejí na
území prohlášených vesnických památkových rezervací a zón a krajinných památkových
zón)
Příspěvek na obnovu kulturní památky se poskytuje na úhradu prací zabezpečujících
uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky objektu, jako je oprava, restaurování apod. (opravy fasády, oken, střech, zachování uměleckořemeslných prvků
apod.), nikoli na modernizace objektu.
Příspěvek v programu nelze poskytnout, jestliže byl na stejnou kulturní památku (s jedním rejstříkovým číslem ÚSKP) ve stejném roce poskytnut jiný příspěvek z ostatních programů ministerstva v oblasti památkové péče. Toto neplatí pouze v případě, že kulturní
památku s jedním rejstříkovým číslem ÚSKP vlastní více vlastníků.

Realizace akce obnovy kulturní památky musí být zahájena a ukončena v roce poskytnutí
příspěvku včetně fakturace a úhrady veškerých výdajů vynaložených na obnovu.

83

Téma

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

Název dotačního
titulu

Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

Vyhlašovatel

Ministerstvo kultury

Web

https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsi
renou-pusobnosti-274.html

Územní zaměření

území celé ČR vyjma území památkových rezervací a památkových zón

Orientační termín
příjmu žádostí

do konce února na příslušné obci s rozšířenou působností (dle umístění kulturní památky)

Orientační výše
alokace

140 mil. Kč pro rok 2019


Oprávnění žadatelé






Míra dotace


Typy podporovaných
aktivit



Poznámky

84

minimální výše příspěvku 50 tis. Kč
- výjimka platí pouze tehdy, když kvóta pro příslušnou obec s rozšířenou působností je
nižší než 100 tis. Kč, v tom případě může obec s rozšířenou působností rozdělit kvótu
na dva příspěvky
minimální podíl vlastníka je 20 % z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek v kalendářním roce

Zachování a obnova nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové
rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České
republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou
např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou, a dále na
obnovu movitých kulturních památek v případě, že se nejedná o restaurování (např. obnova kolejových vozidel, strojů apod.).


Podmínky
přijatelnosti

obce
církev
jiné právnické a fyzické osoby
případně kraje



Do programu nelze zařadit akci obnovy kulturní památky, jejíž špatný technický stav byl
způsoben vlastníkem, který úmyslně zanedbal její pravidelnou údržbu.
Příspěvek na obnovu kulturní památky se poskytuje na úhradu prací zabezpečujících
uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky objektu, jako je oprava, restaurování apod., nikoli na modernizace objektu.
Příspěvek v programu nelze poskytnout, jestliže byl na stejnou kulturní památku (s jedním rejstříkovým číslem ÚSKP) ve stejném roce poskytnut jiný příspěvek z ostatních programů ministerstva v oblasti památkové péče. Toto neplatí pouze v případě, že kulturní
památku s jedním rejstříkovým číslem ÚSKP vlastní více vlastníků.

Realizace akce obnovy kulturní památky musí být zahájena a ukončena v roce poskytnutí
příspěvku včetně fakturace a úhrady veškerých výdajů vynaložených na obnovu.

Ministerstvo kultury

Téma

MOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

Název dotačního
titulu

Program restaurování movitých kulturních památek

Vyhlašovatel

Ministerstvo kultury

Web

https://www.mkcr.cz/program-restaurovani-movitych-kulturnich-pamatek-285.html

Územní zaměření

území celé ČR

Orientační termín
příjmu žádostí

na územním odborném pracovišti Národního památkového ústavu (dle umístění kulturní
památky), který zasílá kompletní doklady do konce června předchozího kalendářního roku
na Ministerstvo kultury

Orientační výše
alokace

33 mil. Kč pro rok 2019



obce
církev
jiné právnické a fyzické osoby
kraje



minimální podíl vlastníka je 10 % z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek



Oprávnění žadatelé
Míra dotace
Typy podporovaných
aktivit






náklady spojené s obnovou (restaurováním) movitých kulturních památek, zejména
takových, které jsou významnými díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými
pracemi a jsou umístěny v budovách zpřístupněných veřejnosti pro kulturní, výchovně-vzdělávací nebo náboženské účely

Podmínky
přijatelnosti

Do programu nelze zařadit akci obnovy kulturní památky, jejíž špatný technický stav byl
způsoben vlastníkem, který úmyslně zanedbal její pravidelnou údržbu.

Poznámky

Realizace akce obnovy kulturní památky musí být zahájena a ukončena v roce poskytnutí
příspěvku včetně fakturace a úhrady veškerých výdajů vynaložených na obnovu.

Téma

PAMÁTKY UNESCO

Název dotačního
titulu

Program Podpora pro památky UNESCO

Vyhlašovatel

Ministerstvo kultury

Web

https://www.mkcr.cz/program-podpora-pro-pamatky-unesco-279.html

Územní zaměření

území celé ČR

Orientační termín
příjmu žádostí

září předchozího kalendářního roku

Orientační výše
alokace

6 mil. Kč pro rok 2019


Oprávnění žadatelé






Míra dotace
Typy podporovaných
aktivit

max. do 70 % celkových kalkulovaných nákladů projektu





Poznámky

Ministerstvo kultury

města
kraje
spolky
podnikatelské subjekty
AV ČR
tvorba a překlad plánů managementu a nominačních dokumentací
vědecko-výzkumné projekty vztahující se k českým památkám zapsaným na Seznamu
světového dědictví a Indikativním seznamu ČR
prezentace, osvěta a edukace ve stejné oblasti

Program není určen příspěvkovým organizacím Ministerstva kultury.
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Téma

ARCHITEKTONICKÉ DĚDICTVÍ

Název dotačního
titulu

Program záchrany architektonického dědictví

Vyhlašovatel

Ministerstvo kultury

Web

https://www.mkcr.cz/program-zachrany-architektonickeho-dedictvi-283.html

Územní zaměření

území celé ČR

Orientační termín
příjmu žádostí

k vyjádření (doporučení) do poloviny září příslušnému krajskému úřadu, popř. Magistrátnímu úřadu hlavního města Prahy, následně do konce září předchozího kalendářního roku
odboru památkové péče Ministerstva kultury

Orientační výše
alokace

246 mil. Kč pro rok 2019


Oprávnění žadatelé







Míra dotace



Typy podporovaných
aktivit







Podmínky
přijatelnosti





Poznámky

86

obce
církev
jiné právnické a fyzické osoby
kraje
Česká republika
není stanovena
v případě obnovy národních kulturních památek, památek zapsaných na Seznamu světového dědictví a při restaurování kulturních památek lze poskytnout příspěvek až do
výše celkových nákladů spojených s obnovou kulturní památky
zachování a obnova ohrožených nemovitých kulturních památek, které tvoří nejcennější
součást národního kulturního dědictví, zejména velkých stavebních objektů, národních
kulturních památek a památek UNESCO
Vlastník má zpracovaný tzv. Projekt záchrany kulturní památky podle bodů uvedených
v příloze usnesení vlády č. 110/1995.
Příspěvek na obnovu kulturní památky se poskytuje na úhradu prací zabezpečujících
uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky objektu, jako je oprava, restaurování apod., nikoli na modernizace objektu.
Do programu nelze zařadit akci obnovy kulturní památky, jejíž špatný technický stav byl
způsoben vlastníkem, který úmyslně zanedbal její pravidelnou údržbu.
Příspěvek v programu nelze poskytnout, jestliže byl na stejnou kulturní památku (s jedním rejstříkovým číslem ÚSKP) ve stejném roce poskytnut jiný příspěvek z ostatních programů ministerstva v oblasti památkové péče. Toto neplatí pouze v případě, že kulturní
památku s jedním rejstříkovým číslem ÚSKP vlastní více vlastníků.

Zpravidla jsou přednostně zařazovány do programu akce tzv. pokračující.
Realizace akce obnovy kulturní památky musí být zahájena a ukončena v roce poskytnutí
příspěvku včetně fakturace a úhrady veškerých výdajů vynaložených na obnovu.

Ministerstvo kultury

Téma

HAVARIJNÍ PROGRAM

Název dotačního
titulu

Havarijní program

Vyhlašovatel

Ministerstvo kultury

Web

https://www.mkcr.cz/havarijni-program-281.html

Územní zaměření

území celé ČR

Orientační termín
příjmu žádostí

do konce ledna na příslušném územním odborném pracovišti Národního památkového
ústavu (dle umístění kulturní památky)

Orientační výše
alokace

83 mil. Kč pro rok 2019


Oprávnění žadatelé








Míra dotace


Typy podporovaných
aktivit





Poznámky

Ministerstvo kultury

Příspěvek poskytnutý v programu by neměl být nižší než 120 tis. Kč, nerozhodne-li ministerstvo odlišně.
Vlastníkovi lze poskytnout příspěvek až do výše 60 % celkových nákladů v kalendářním
roce, výjimku tvoří max. výše příspěvku 80 % v případech, které se vztahují ke statickému
zajištění kulturní památky nebo se týkají obnovy střechy a krovu.
Podíl vlastníka kulturní památky na úhradě nákladů spojených s obnovou kulturní památky by neměl být menší než 40 % z ceny sjednané se zhotovitelem díla v kalendářním
roce, nebo 30 % z ceny nakoupeného materiálu, jsou-li práce prováděny svépomocí.

Záchrana nemovitých kulturních památek v havarijním technickém stavu, zejména jejich
statické a celkové stavební zajištění včetně restaurátorských prací, opravy krovů a střech
(včetně opravy nebo provedení klempířských a zámečnických prací, komínů a hlavní římsy
budovy), nikoli modernizace objektu.


Podmínky
přijatelnosti

obce
církev
jiné právnické a fyzické osoby
kraje

Do programu nelze zařadit akci obnovy kulturní památky, jejíž jednoroční náklady přesáhnou limit 2 mil. Kč bez DPH ročně, nejde-li o případ zvláštního příjmu státní památkové péče, jako např. urychlené odstranění škod vzniklých na kulturní památce živelní
událostí nebo požárem.
Do programu nelze zařadit akci obnovy, kde špatný technický stav kulturní památky byl
způsoben vlastníkem, který úmyslně zanedbával její pravidelnou údržbu.
Příspěvek v programu nelze poskytnout na obnovu kulturní památky, kde se ve stejném
kalendářním roce poskytuje finanční příspěvek v rámci jiných specializovaných programů ministerstva prováděných na úseku státní památkové péče.

Realizace akce obnovy kulturní památky musí být zahájena a ukončena v roce poskytnutí
příspěvku včetně fakturace a úhrady veškerých výdajů vynaložených na obnovu.
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Téma

VÝZNAMNÁ VÝROČÍ

Název dotačního
titulu

Podpora regionálních kulturních tradic

Vyhlašovatel

Ministerstvo kultury

Web

https://www.mkcr.cz/vyhlaseni-vyberovych-dotacnich-rizeni-na-rok-2019-1924.html

Územní zaměření

území celé ČR

Orientační termín
příjmu žádostí

1. kolo do září
2. kolo do dubna

Orientační výše
alokace
Oprávnění žadatelé





Míra dotace

Do výše 70 % neinvestičních nákladů kalkulovaných v rozpočtu


Typy podporovaných
aktivit

obce
města
fyzické osoby a právnické osoby



podpora spojená s významnými výročími měst a obcí, s významnými výročími kulturně-historických událostí a s významnými výročími význačných osobností českého původu
působících v oblasti kultury, jejichž význam (působení) překračuje rámec regionu
za významná jubilea jsou považována výročí kulatá (např. 100., 200., 500. či 700. výročí),
popř. výročí půlkulatá (např. 150., 250., 550. či 750. výročí)

Podmínky
přijatelnosti

V případě projektů, které se vztahují k významným výročím obcí či měst, jsou při výběrovém
dotačním řízení upřednostňovány projekty s hodnotnými výstupy, např. s vydáním výroční
publikace (almanachu, sborníku) o historii obce či města.

Poznámky

Dotace není určena na akce k výročí založení sborů, orchestrů, divadel, kostelů, škol a jiných
staveb a akce k výročí válečných událostí, bitev, k výročí sborů dobrovolných hasičů, k oživení technických památek atp.
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Ministerstvo kultury

3.4.2 Další zajímavé tituly pro obce a jejich příspěvkové organizace
Název dotačního
titulu

Možné typy podporovaných aktivit

Příjemci




Podpora kulturních
projektů vysílaných
do zahraničí







Kulturní aktivity na
podporu projektů
profesionálního
umění
Program státní
podpory festivalů
profesionálního
umění
Program státní
podpory profesionálních divadel,
symfonických
orchestrů
a pěveckých sborů










Podpora literárních
akcí





Podpora literárních
periodik

Podpora vydávání
knih





Ministerstvo kultury

projekty z oblasti živého umění a literární projekty vysílané do zahraničí
projekty z oblasti kulturního dědictví vysílané do zahraničí
projekty z oblasti současného výtvarného umění, architektury a designu vysílané do zahraničí
projekty vysílané do zahraničí obsahově zaměřené na
významná česká kulturní nebo historická výročí

profesionální kulturní aktivity v oblasti alternativní a klasické hudby, výtvarného umění, divadla a tance

profesionální festivaly v oblasti hudby, výtvarného umění, divadla, tance a literatury

vlastní umělecká činnost stálých profesionálních divadel a hudebních těles

literární festivaly a přehlídky
cykly literárních přednášek s dlouhodobou koncepcí
literární soutěže, výstavní projekty, dílny, sympozia, semináře, konference, propagační pořady, tvůrčí pobyty
celoroční popularizační a informační činnost v oblasti
literatury

literární periodika

vydávání neperiodických publikací (původní česká beletrie, překlady nekomerční beletrie, dětská literatura)















fyzické osoby
s živnostenským
oprávněním odpovídajícím předloženému projektu
právnické osoby,
které provozují kulturní a uměleckou
činnost a poskytují
kulturní služby
veřejnosti (pořádají
kulturní produkce,
provozují kulturní
zařízení)

Orientační
termín
příjmu
žádostí

1. kolo
do 26. října
2018
2. kolo
do 1. dubna 2019

fyzické osoby
a právnické osoby
v příslušné oblasti

do konce
září

právnické osoby
v příslušné oblasti

do konce
září

právnické osoby
v příslušné oblasti

do konce
února 2020

fyzické osoby
a právnické osoby
v příslušné oblasti

do konce
září

fyzické osoby
a právnické osoby

do konce
září

fyzické osoby
a právnické osoby

do začátku
listopadu
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VISK 1 – Koordinační centrum
a implementace
Koncepce rozvoje
knihoven







VISK 2 – Mimoškolní vzdělávání
knihovníků





VISK 3 – Informační centra
veřejných
knihoven









90

realizace projektů s celostátním dopadem
vedoucích k naplňování Koncepce rozvoje
knihoven v ČR na léta 2017–2020

dosažení a trvalý rozvoj informační gramotnosti knihovníků jako poskytovatelů veřejných informačních služeb a asistované pomoci uživatelům ve veřejných knihovnách
při práci s informačními a komunikačními
technologiemi
mimoškolní vzdělávání knihovníků v oblasti ICT:
a) základní kurs dovedností na úrovni
ECDL
b) nástavbové a expertní kursy v oblasti
ICT
c) inovační přípravné kursy k získání certifikátu ECDL
d) elektronické zdroje a služby; automatizované procesy v knihovnách
e) práce s novými médii (např. práce
s chytrými telefony, tablety apod.)
f ) tvorba výukových multimediálních materiálů (např. e-learning, webináře)
zlepšení vzájemné kooperace knihoven
v oblasti získávání, zpracování a sdílení informačních zdrojů, zejména vytváření celostátních a regionálních kooperačních systémů na bázi ICT, podpora centrálních služeb
pro systém knihoven ČR, podpora zapojování do Centrálního portálu knihoven
zahájení a pokračující automatizace knihovnických činností v knihovnách menších měst a obcí zejména prostřednictvím regionálního kooperačního systému
(zpřístupnění on-line katalogu knihovny
a dalších zdrojů na internetu zejména prostřednictvím regionálního kooperačního
systému)
podpora zahájení výpůjček e-knih
v českém jazyce (nákup licencí) pro základní
knihovny zřízené příslušným orgánem obce
(tj. obecní a městské veřejné knihovny)
podpora upgradu automatizovaného
knihovního systému z formátu UNIMARC
na MARC21
podpora projektů celostátního významu, podpora nadstandardního technologického vybavení knihoven, podpora
technologického vybavení knihoven jako
center celoživotního vzdělávání v oblasti
informační gramotnosti pro veřejnost i odborníky
podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním
postižením – nákup technických zařízení
a softwaru (s výjimkou běžného hardwaru) umožňujících zpřístupnění knihovních
fondů, elektronických informačních zdrojů









provozovatelé knihoven evidovaných podle zákona č.
257/2001 Sb., o knihovnách a
do začátku
podmínkách provozování veřejprosince
ných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve
znění pozdějších předpisů

provozovatelé knihoven evidovaných podle zákona č.
257/2001 Sb., o knihovnách a
podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), do začátku
prosince
ve znění pozdějších předpisů
spolky podle zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, jejichž
hlavním účelem je knihovnická
a informační činnost či jejich
podpora

provozovatelé knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001
Sb., o knihovnách a podmínkách
provozování veřejných knihovnických a informačních služeb
(knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů
do začátku
spolky dle zákona č. 89/2012 Sb.,
prosince
občanský zákoník, a zájmová
sdružení právnických osob dle
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, jejichž hlavním účelem
je knihovnická a informační činnost či jejich podpora
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a služeb v knihovnách nevidomým, slabozrakým a sluchově postiženým, úpravy webu
pro potřeby nevidomých a slabozrakých


VISK 5 – RETROKON Národní
program
retrospektivní
konverze
katalogů v ČR







VISK 6 – Národní
program digitálního zpřístupnění
vzácných dokumentů Memoriae
Mundi Series
Bohemica







VISK 7 – Národní
program ochrany
a digitalizace
dokumentů
ohrožených
degradací
kyselého papíru
KRAMERIUS









zpřístupnění katalogů a tím i všech typů
fondů významných českých knihoven prostřednictvím internetu
vytvoření velkého množství kvalitních standardizovaných bibliografických záznamů
(případně včetně věcného popisu), které
budou k dispozici ostatním knihovnám pro
sdílení/přebírání, čímž dojde k významnému urychlení katalogizace
podpora retrospektivní katalogizace zvukových dokumentů
zajištění ochrany a široké zpřístupnění
vzácných dokumentů knihoven a dalších sbírek, tvořících součást národního
kulturního dědictví, metodou digitalizace
a bezpečného uchování vzniklých dat
podpora digitalizace rukopisů a vzácných
tisků a podpůrných prací pro digitalizaci
v oblasti ochrany fondů
příprava metadat pro významné dlouhodobé mezinárodní projekty digitalizace a
restaurování, prevenci plísní a ochranu před
nepříznivými vlivy prostředí u dokumentů,
které budou digitalizovány, resp. již byly digitalizovány v podprogramu VISK 6, případně knihovních fondů, u nichž je plánována
výběrová digitalizace nejvýznamnějších dokumentů v podprogramu VISK 6
digitalizace ohrožených bohemikálních dokumentů
instalace nové verze systému Kramerius
(verze 5.0 či vyšší)
zhotovení ochranných obalů z lepenky archivních kvalit
odkyselení svazků postižených degradací
dřevitého papíru
další ochrana dokumentů před nepříznivými vlivy prostředí s důrazem na konzervační
a restaurátorské zákroky pro zlepšení fyzického stavu ohrožených dokumentů















VISK 8/A – Informační zdroje –
Zajištění
dostupnosti
informačních
zdrojů formou
multilicencí



vstup do konsorcia – společný projekt připravený v Národní knihovně ČR
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provozovatelé knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001
Sb., o knihovnách a podmínkách
provozování veřejných knihovnických a informačních služeb
(knihovní zákon), ve znění poz- do začátku
prosince
dějších předpisů
spolky podle zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, jejichž
hlavním účelem je knihovnická
a informační činnost či jejich
podpora

provozovatelé knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001
Sb., o knihovnách a podmínkách
provozování veřejných knihovnických a informačních služeb
(knihovní zákon), ve znění poz- do začátku
prosince
dějších předpisů
spolky podle zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, jejichž
hlavním účelem je knihovnická
a informační činnost či jejich
podpora

provozovatelé knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001
Sb., o knihovnách a podmínkách
provozování veřejných knihovnických a informačních služeb
(knihovní zákon), ve znění poz- do začátku
prosince
dějších předpisů
spolky podle zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, jejichž
hlavním účelem je knihovnická
a informační činnost či jejich
podpora
provozovatelé knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001
Sb., o knihovnách a podmínkách
provozování veřejných knihovnických a informačních služeb
(knihovní zákon), ve znění pozdo začátku
dějších předpisů
prosince
spolky a zájmová sdružení právnických osob podle zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jejichž hlavním účelem je
knihovnická a informační činnost či jejich podpora
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VISK 8/B – Informační zdroje
– Zpřístupnění
informačních
zdrojů prostřednictvím Jednotné
informační brány,
oborových
informačních
bran
a Centrálního
portálu knihoven


VISK 9 –
I. Rozvoj
Souborného
katalogu
ČR CASLIN
II. Kooperativní
tvorba
a využívání
souborů
národních autorit

zajištění jednoduchého a komplexního zpřístupnění a propagace informačních zdrojů
prostřednictvím Centrálního portálu českých knihoven (CPK):
- provoz Jednotné informační brány a její
integrace do CPK
- provoz a rozvoj CPK
- koordinovaný provoz oborových informačních bran
- zpřístupnění zdrojů největších českých
knihoven, souborných katalogů a dalších
institucí prostřednictvím Jednotné informační brány (http://www.jib.cz) a CPK
(http://www.knihovny.cz)
zajištění pohotového a efektivního vyhledávání informací o dostupnosti knihovních
fondů v knihovnách a informačních institucích na území ČR:
- zefektivnění, zrychlení a zkvalitnění meziknihovních výpůjčních služeb a služeb
dodávání dokumentů v knihovnách ČR
- racionalizace zpracování knihovních fondů v knihovnách ČR poskytováním služeb
sdílené katalogizace
- redukce objemu katalogizačních prací
v knihovnách ČR
- kooperativní vytváření početně bohatého
a kvalitativně spolehlivého souboru národních autorit jako nástroje pro on-line
sdílenou katalogizaci v knihovnách ČR
- kooperativní tvorba české článkové bibliografie (ANL) do doby, než bude možné
plné využití výstupů digitalizačních projektů, vytvoření rozsáhlého souboru bibliografických záznamů článků z českých
periodik a sborníků
- využití Souborného katalogu ČR jako
hlavního integračního nástroje v rámci
Národní digitální knihovny













Knihovna
21. století





Program podpory
rozšiřování
a přijímání
informací v jazycích národnostních menšin
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podpora práce s národnostními menšinami
a integrace cizinců
podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením
kulturní, výchovná a vzdělávací činnost

periodický tisk vydávaný v jazycích národnostních menšin
rozhlasové a televizní vysílání v jazycích národnostních menšin





provozovatelé knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001
Sb., o knihovnách a podmínkách
provozování veřejných knihovnických a informačních služeb
(knihovní zákon), ve znění pozdo začátku
dějších předpisů
prosince
spolky a zájmová sdružení právnických osob podle zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jejichž hlavním účelem je
knihovnická a informační činnost či jejich podpora

provozovatelé knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001
Sb., o knihovnách a podmínkách
provozování veřejných knihovnických a informačních služeb
(knihovní zákon), ve znění poz- do začátku
prosince
dějších předpisů
spolky podle zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, jejichž
hlavním účelem je knihovnická
a informační činnost či jejich
podpora

provozovatelé knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001
Sb., o knihovnách a podmínkách
provozování veřejných knihovnických a informačních služeb
(knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů
do začátku
spolky a zájmová sdružení právprosince
nických osob dle zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, jejichž hlavním
účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora
s výjimkou příspěvkových organizací MK)
fyzické a právnické osoby v příslušné oblasti prokazatelně vydo konce
konávající činnost ve prospěch
října
příslušníků národnostních menšin nejméně 1 rok
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Podpora v oblasti
kinematografie
a médií














Podpora tradiční
lidové kultury








Podpora kulturních aktivit
zdravotně
postižených
občanů a seniorů









Podpora rozvoje
zájmových kulturních – mimouměleckých
aktivit







Podpora neprofesionálních
uměleckých
aktivit

Podpora zahraničních kontaktů
v oblasti neprofesionálních
uměleckých
aktivit






organizace festivalů a přehlídek audiovizuální tvorby
popularizace mediální tvorby a profesionalizace médií
profesní vzdělávání v kinematografii a audiovizi,
odborné konference a semináře v kinematografii a audiovizi
odborné publikace
filmová, audiovizuální a mediální výchova
propagace kinematografie a audiovize
diverzifikace programu kin a práce s publikem
dokumentace, identifikace a prezentace projevů tradiční lidové kultury
zpravodajská a sběratelská činnost, zpracování záznamů, výzkumná činnost
shromažďování dokladů o projevech tradiční lidové kultury
dokumentace a záznamy tradičních technologií
popularizace a prezentace shromážděných
dokladů, výstavní činnost, předvádění technologií lidových řemesel
podpora výjimečných edičních počinů
terapeutické funkce kultury jako kompenzace pro zdravotně postižené
umělecká tvorba zdravotně znevýhodněných občanů
kulturní aktivity pro seniory a zdravotně postižené
odstraňování informačních a technických
bariér přístupu ke kultuře pro znevýhodněné skupiny
aktivity zaměřené na vzdělávání dětí v kultuře
kulturně-vzdělávací aktivity se zaměřením
na etiku a prevenci sociálně patologických
jevů
kulturní aktivity pro nezaměstnané a rizikové skupiny















neprofesionální umění v oblasti tance, hudby, divadla, lidové slovesnosti a vizuální
tvorby
aktivity spojené s publikační činností
aktivity specifické pro věkové skupiny (dětské, studentské, seniorské)



aktivity neprofesionálního umění v oblasti amatérského divadla, tanečního umění,
folklórních souborů, pěveckých sborů a orchestrů, které se realizují prostřednictvím
účasti na prestižních zahraničních soutěžích,
přehlídkách a festivalech
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zapsané spolky
zapsané ústavy
obecně prospěšné společnosti
do konce
právnické a fyzické osoby v příříjna
slušné oblasti
církevní právnické osoby
nadace a nadační fondy

fyzické osoby a právnické osoby
září
v příslušné oblasti

fyzické osoby a právnické osoby
registrované nebo založené do
31. 12. 2018, vyjma státních příspěvkových organizací zřizova- říjen
ných MK

fyzické osoby a právnické osoby
registrované nebo založené do
31. 12. 2018, které zabezpečují
do konce
konkrétní kulturní činnost v regizáří
onu či obci nejméně jeden rok,
vyjma státních příspěvkových
organizací zřizovaných MK
fyzické osoby a právnické osoby
registrované nebo založené do
31. 12. 2018, které zabezpečují
konkrétní kulturní činnost v regi- září
onu či obci nejméně jeden rok,
vyjma státních příspěvkových
organizací zřizovaných MK
fyzické osoby a právnické osoby
registrované nebo založené do
31. 12. 2018, které zabezpečují
konkrétní kulturní činnost v regionu či obci nejméně jeden rok,
vyjma státních příspěvkových
organizací zřizovaných MK

1. kolo do
konce září
2019
2. kolo do
konce dubna 2020

93



Podpora
kulturních aktivit
příslušníků
národnostních
menšin žijících
v České republice






umělecké, kulturně-vzdělávací a výchovné
aktivity příslušníků národnostních menšin
ČR
multietnické kulturní akce
publikační činnost a dokumentace národní
kultury


Podpora
integrace
příslušníků
romské menšiny

Program Kulturní
aktivity
v památkové péči










Podpora projektů
zaměřených na
poskytování
standardizovaných veřejných
služeb muzeí
a galerií




Podpora projektů
výchovně- vzdělávacích aktivit
v muzejnictví

Podpora expozičních a výstavních
projektů
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umělecké, kulturně-vzdělávací a výchovné
aktivity příslušníků romské menšiny
publikační činnost a dokumentace romské
kultury






literární díla, konference, přednášky, výstavy
a soutěže zaměřené na památkovou péči
zhotovení digitální obrazové či multimediální prezentace souboru nejméně 100 sbírkových předmětů včetně textových informací
formou virtuální prezentace sbírkových
předmětů určené pro veřejnost a její zveřejnění prostřednictvím portálu eSbírky.cz
a europeana.eu nebo prostřednictvím své
vlastní internetové prezentace, která bude
propojena s portálem eSbírky.cz (europeana.eu)
vydání odborného katalogu sbírek k expozici či výstavě klasickou knižní formou
edukační aktivity v rámci muzejních expozic
ze sbírek evidovaných v CES
edukační aktivity v oblasti muzejnictví podporující rozvoj školních vzdělávacích programů, celoživotní vzdělávání na vysokých
školách a vydávání metodických a odborných materiálů pro podporu výchovy v oblasti kultury
instalace expozic a výstav
zpřístupnění expozic a výstav osobám s omezenou schopností pohybu a orientace







fyzické osoby a právnické osoby
registrované nebo založené do
31. 12. 2017, které prokazatelně
vykonávají činnost ve prospěch
říjen
příslušníků národnostních menšin nejméně jeden rok, vyjma
státních příspěvkových organizací zřizovaných MK
právnické osoby registrované
nebo založené do 31. 12. 2017,
vyjma státních příspěvkových
organizací, zřizovaných Ministerstvem kultury, které prokazatelně vykonávají činnost ve prospěch příslušníků národnostních
menšin (zejména romské menříjen
šiny) nejméně jeden rok (činnost lze prokázat např. výroční
zprávou, referencemi odborníků,
vyjádřením představitele státní
správy či samosprávy, recenzí,
výstřižky z tisku či dalšími příklady dokládajícími činnost žadatele)
spolky, obecně prospěšné společnosti, zájmová sdružení právnických osob, a to registrované
nebo založené do 31. 12. 2018

garanti standardizovaných veřejných služeb, jimiž jsou, podle
ustanovení § 2 odst. 9 zákona
č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek
muzejní povahy, zřizovatelé poskytovatelů standardizovaných
veřejných služeb (muzeí a galerií)

vlastníci nebo správci muzejních
sbírek zapsaných v Centrální
evidenci sbírek muzejní povahy
MK, mimo příspěvkových organizací zřizovaných MK – školy,
které jsou uvedeny v Rejstříku
škol a školských zařízení MŠMT
a vysoké školy
vlastníci sbírky muzejní povahy
do konce
zapsané v CES MK mimo příspěvčervna
kové organizace MK
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Akviziční fond









Výkupy předmětů
kulturní hodnoty
mimořádného
významu





nákup díla mladšího 50 let, které patří mezi
díla typickým způsobem představující vývoj
výtvarného umění v České republice vnímaný v mezinárodním kontextu a je:
- volným uměním, respektive originální autorskou dokumentací díla volného umění
včetně původní dokumentace instalací
a autorských záznamů performancí
- dokumentací architektonického návrhu
- užitým uměním
- průmyslovým designem, respektive jeho
originální dokumentací
- originálem autorské fotografie (autorské
zvětšeniny), původním negativem nebo
fotografií (autorskou zvětšeninou) s původním negativem
- autorským zprostředkováním pohyblivého obrazu rozprostřeného v čase, zaznamenaným na analogovém či digitálním
nosiči (dílem videoartu)
- autorskou knihou
nákup předmětu výrazné kulturní hodnoty
nebo se statutem kulturní památky
předměty kulturní hodnoty ve smyslu zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu
předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobné předměty
mimořádného významu
předměty navržené k prohlášení za kulturní
památku nebo národní kulturní památku
podle zákona č. 20/1987 Sb.
předměty prohlášené za kulturní památku
nebo národní kulturní památku podle zákona č. 20/1987 Sb., u nichž nedošlo k uplatnění předkupního práva státu podle § 13
zákona č. 20/1987 Sb. a jejichž získání je:
- reakvizicí předmětu vydaného v restitučním řízení nebo rovnocennou náhradou předmětu vydaného v restitučním
řízení
- zásadním zhodnocením sbírky muzejní
povahy z hlediska dlouhodobé koncepce
sbírkotvorné činnosti muzea nebo galerie,
která se sbírkou hospodaří
- reakvizicí předmětu náležejícího k původním historickým mobiliářům hradů
a zámků nebo rovnocennou náhradou
předmětu k těmto mobiliářům prokazatelně náležející
předměty povahy archiválií ve smyslu zákona č. 499/2004 Sb., které zároveň splňují
kritéria předmětu kulturní hodnoty, jejichž
získání je zásadním přínosem pro specializovaný archiv, zřízený podle § 51 citovaného
zákona příspěvkovou organizací zřízenou
MK
objekty nebo jejich části, jejichž získání je
zásadním přínosem do sbírek muzeí v přírodě nebo muzeí, které mají muzeum v přírodě jako svou organizační složku

Ministerstvo kultury





subjekty hospodařící se sbírkami
muzejní povahy, u kterého MK
neplní funkci zřizovatele a který má v CES zapsánu/y sbírku/y
(podsbírku/y) těchto oborů:
a) výtvarné umění a architekdo konce
tura
srpna
b) umělecká řemesla
c) uměleckoprůmyslové práce
d) fotografie, filmy, videozáznamy a jiná obrazová nebo zvuková média
e) jiná obdobná sbírka

subjekty hospodařící se sbírkami muzejní povahy ve smyslu
zákona č. 122/2000 Sb. registrovanými v CES, Národní památkový ústav, další subjekty, které
hospodaří se soubory kulturních
památek veřejně přístupnými do konce
v památkových objektech, a spe- srpna
cializované archivy zřízené příspěvkovými organizacemi Ministerstva kultury v souladu s § 51
zákona č. 499/2000 Sb., které nejsou zároveň sbírkami muzejní
povahy zapsanými v CES
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Integrovaný
systém ochrany
movitého
kulturního
dědictví – podprogramy A, B
aD







A) zabezpečení objektů, v nichž jsou uloženy předměty movitého kulturního dědictvíbezpečnostními systémy a mechanickými
zábranami
B) evidence a dokumentace movitého kulturního dědictví
D) preventivní ochrana před nepříznivými
vlivy prostředí
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A)
- vlastníci předmětů movitého
kulturního dědictví nebo jimi
pověření správci těchto předmětů za předpokladu, že jsou
zároveň vlastníky budovy, ve
které mají být zabezpečovací
systémy instalovány, nebo s ní
hospodaří
B)
- Národní památkový ústav
- vlastníci sbírek zapsaných
v CES, kteří zajišťují činnosti
uvedené v § 10 odst. 3 písm. c)
zákona č. 122/2000 Sb.
- specializovaná pracoviště zřízená při Diecézních konzervátorských centrech Římskokatolické církve, jejichž zřizovatel
uzavřel platné smlouvy o spolupráci na dokumentaci kul- do poloviny
turních statků ve vlastnictví listopadu
Římskokatolické církve s příslušnými pracovišti Národního
památkového ústavu
- Centrum pro dokumentaci
majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové
války, o. p. s.
D)
- vlastníci a správci sbírek zapsaných v CES
- Národní památkový ústav (vybavení centrálních depozitářů)
- muzea a galerie uvedené v příloze č. 5 vyhlášky č. 275/2000
Sb., kterou se provádí zákon č.
122/2000 Sb., o ochraně sbírek
muzejní povahy a o změně
některých dalších zákonů (vybavení a zkvalitňování restaurátorských, konzervátorských
a preparátorských pracovišť)

Ministerstvo kultury

3.5 Ministerstvo vnitra
3.5.1 Obce jako žadatelé
Téma

PREVENCE KRIMINALITY

Název dotačního
titulu

Program prevence kriminality na místní úrovni

Vyhlašovatel

Ministerstvo vnitra

Web

https://www.mvcr.cz/clanek/vyhlaseni-programu-prevence-kriminality-na-mistni-urovni
-na-rok-2019.aspx

Územní zaměření

celé území ČR

Orientační termín
příjmu žádostí

říjen–únor

Orientační výše
alokace

51,9 mil. Kč pro rok 2019
51,9 mil. Kč pro rok 2020

Oprávnění žadatelé





obce
kraje
dobrovolné svazky obcí
Horní limity projektů

Typy projektů








Míra dotace

statutární města / kraj

vybudování městského kamerového dohlížecího systému (MKDS)

1 mil. Kč

1,5 mil. Kč

rozšíření MKDS a projekty na osvětlení rizikových míst

350 tis. Kč
(součet DSO nesmí
přesahovat
2 mil. Kč)

550 tis. Kč

vybudování, úprava a vybavení
víceúčelových sportovních hřišť
a plácků pro využití k organizovaným kolektivním aktivitám
OPPP nutné k realizaci projektu
včetně případných daní a odvodů
- soc., pedagog., nepedagog. pracovníků a obdobných profesí
- psychologů, psychoterapeutů, odborných lektorů, supervize a obdobných vysoce specializovaných činností



příspěvek na náklady na pobyt



příspěvek na platy APK





Ministerstvo vnitra

obce, DSO

u projektu Bezpečnostní dobrovolník
- pojištění kryjící odpovědnost za
škodu na majetku, životě nebo
zdraví
- odměny za práci pro vedoucího
projektu včetně případných daní
a odvodů
- odměny za práci koordinátora
včetně případných daní a odvodů
projekt na podporu manažera prevence kriminality

300 tis. Kč

max. 300 Kč / 1 hod vykonané práce
max. 500 Kč / 1 hod vykonané práce

max. 400 Kč / 1 osoba / 1 den (bez dopravy)
20 000 Kč tzv. superhrubé mzdy pro
1 asistenta na plný úvazek na 1 měsíc
max. 1 000 Kč / 1 osoba / rok
max. 300 Kč / 1 hod
max. 300 Kč / 1 hod
-

200 tis. Kč
(pouze kraj)
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Typy podporovaných
aktivit

Dotace je poskytována jak na projekty neinvestičního, tak i investičního charakteru. Investičními projekty se rozumí akce na pořízení nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, v rozsahu:
 kamerové systémy (včetně mobilních a rozšíření stávajících),
 zabezpečovací soubory,
 vyhodnocovací soubory,
 mříže,
 osvětlení rizikových míst,
 oplocení rizikových míst,
 software pro bezpečnostní a preventivní účely,
 hardware pro bezpečnostní a preventivní účely,
 sportovní hřiště a plácky.
Projekty, které se netýkají výše uvedeného, jsou projekty neinvestiční.

Podmínky
přijatelnosti

Kraj, obec nebo DSO, které chtějí podat žádost, jsou povinny splnit podmínky vycházející
z doporučení Strategie pro zařazení kraje, obce nebo DSO do systému prevence kriminality
na krajské nebo lokální úrovni:
 zajistit institucionální předpoklady k podání žádosti a realizaci projektů kraje, obce nebo
DSO:
- pověřit pracovníka zodpovědného za prevenci kriminality,
- vytvořit odborný, multioborový orgán (pracovní skupina apod.);
 zpracovat svůj vlastní strategický dokument zaměřený na bezpečnost (min. dvouletý),
 zpracovat aktuální bezpečnostní analýzu za předchozí rok,
 v rámci DSO se působnost pracovní skupiny/komise, manažera prevence kriminality,
strategického dokumentu a bezpečnostní analýzy musí vztahovat k obci/obcím dotčeným realizací projektu, manažer prevence kriminality může být zaměstnancem DSO
nebo některé z dotčených obcí.
Výše uvedená ustanovení se nevztahují na projekt Bezpečnostní dobrovolník.

Poznámky

Faktickým realizátorem dílčího preventivního projektu může být i nestátní nezisková organizace, příspěvková organizace či další osoby, se kterými příjemce dotace uzavře smlouvu.
Poskytnutá dotace musí být vyčerpána v daném roce, pokud není schváleno víceleté financování.
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Ministerstvo vnitra

Téma

TECHNIKA JEDNOTEK SDH

Název dotačního
titulu

Účelová investiční dotace obcím v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí

Vyhlašovatel

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

Web

https://www.hzscr.cz/jednotky-pozarni-ochrany-dotace-a-granty.aspx

Územní zaměření

celé území ČR

Orientační termín
příjmu žádostí

do konce června

Orientační výše
alokace

310 mil. Kč ze státního rozpočtu a cca 80 až 90 mil. Kč z fondu zábrany škod, celkem cca
400 mil. Kč pro rok 2019
310 mil. Kč ze státního rozpočtu a cca 80 až 90 mil. Kč z fondu zábrany škod, celkem cca
400 mil. Kč pro rok 2020

Oprávnění žadatelé



Míra dotace

maximální výše dotace:
 2,5 mil. Kč na pořízení cisternové automobilové stříkačky (CAS), až do výše 70 % nákladů
akce
 1,5 nebo 2 mil. Kč na rekonstrukci CAS až do výše 70 % nákladů akce
 0,45 mil. Kč na pořízení dopravního automobilu, až do výše 50 % nákladů akce
 4,5 mil. Kč na rekonstrukci nebo výstavbu požární zbrojnice, až do výše 50 % nákladů akce

Typy podporovaných
aktivit





obce plnící přenesenou působnost státní správy v oblasti jednotek PO

pořízení nebo rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky
pořízení nového dopravního automobilu
stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice

Podmínky
přijatelnosti
Poznámky

Ministerstvo vnitra
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Téma

AKCESCHOPNOST A ZÁSAH JEDNOTEK SDH

Název dotačního
titulu

Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí
poskytovaná obcím prostřednictvím krajů a hlavního města Prahy z rozpočtu MV –
GŘ HZS ČR

Vyhlašovatel

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

Web

https://www.hzscr.cz/jednotky-pozarni-ochrany-dotace-a-granty.aspx

Územní zaměření

celé území ČR

Orientační termín
příjmu žádostí

I. fáze do 31. března 2019
II. fáze do 31. července 2019

Orientační výše
alokace

100 mil. Kč pro rok 2019
100 mil. Kč pro rok 2020

Oprávnění žadatelé



Míra dotace

míru dotace stanovuje výzva

Typy podporovaných
aktivit

I. fáze:
a) zabezpečení akceschopnosti jednotky kategorie JPO II,
b) mzdové výdaje a zákonné pojistné na sociální zabezpečení člena vykonávajícího službu
v jednotce kategorie JPO II nebo JPO III jako svoje zaměstnání v pracovním poměru.
II. fáze:
a) odborná příprava strojníků, velitelů družstev a velitelů všech jednotek SDH obcí
k získání odborné způsobilosti nebo k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti, dále specializační kursy pro určené členy jednotek SDH obcí, instrukčně metodická zaměstnání, taktická nebo prověřovací cvičení pořádaná HZS krajů,
b) výdaje za uskutečněný zásah jednotky SDH obce mimo územní obvod jejího zřizovatele
na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska HZS kraje,
c) vybavení a opravy neinvestiční povahy.

obce plnící přenesenou působnost státní správy v oblasti jednotek PO, zejména kategorie JPO II a JPO III

Podmínky
přijatelnosti
Poznámky
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Ministerstvo vnitra

Téma

CIZINCI

Název dotačního
titulu

Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni

Vyhlašovatel

Ministerstvo vnitra

Web

https://www.mvcr.cz/mvcren/docDetail.aspx?docid=22080055&docType=ART&chnum=4

Územní zaměření

celé území ČR

Orientační termín
příjmu žádostí

do začátku února

Orientační výše
alokace

Bude nastavena dle usnesení vlády.

Oprávnění žadatelé
Míra dotace



obce
městské části



až do výše 90 % nákladů projektu





Typy podporovaných
aktivit

výuka českého jazyka pro děti i dospělé, podpora integrace v základních a mateřských
školách či v mateřských centrech, pořádání integračních akcí a aktivit, organizace příměstských táborů zaměřených na výuku ČJ, vzdělávání pedagogů, činnost asistentů pedagoga a překladatelů, analýza situace cizinců v obci, semináře sociokulturní orientace,
sociální poradenství terénní i ambulantní, školení pedagogů, policie a úředníků samosprávy o cizinecké problematice, informační materiály pro cizince i veřejnost

Podmínky
přijatelnosti

Žadatel je povinen splnit tyto podmínky:
 zajistit institucionální předpoklady k realizaci projektu obce na integraci cizinců,
 zpracovat projekt obce na integraci cizinců na lokální úrovni pro rok 2019 a koordinovat
a administrovat jeho realizaci,
 zdůvodnit ve formuláři žádosti potřebnost projektu na integraci cizinců formou stručné
analýzy situace (1–2 str.) včetně vyjmenování problémů, které mají být řešeny prostřednictvím předkládaného projektu.
Žadatel musí obecně respektovat Koncepci integrace cizinců v ČR schválenou vládou ČR.

Poznámky

Projekty obcí na integraci cizinců mohou být realizovány v obcích, městech nebo městských částech, kde dochází ke krizovému vývoji – aktuálnímu nebo potenciálnímu – ve
vztazích mezi cizinci a místními obyvateli, zejména pak v lokalitách, kde sídlí významný
počet cizinců. Projekty musí být souborem intenzivních a komplexních integračních aktivit
a opatření směřujících k řešení či zlepšení stávající situace v dané lokalitě a k prevenci případných konfliktů.
Nejsou podporovány zimní a jiné pobyty, které vyžadují speciální nákladné pomůcky či
vybavení k zapůjčení či koupi.

Ministerstvo vnitra
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Téma

CIZINCI

Název dotačního
titulu

Jednorázové neinvestiční dotace obcím

Vyhlašovatel

Ministerstvo vnitra

Web

https://www.mvcr.cz/clanek/narodni-dotacni-titul-cizinci.aspx?q=Y2hudW09Mw%3D%3D

Územní zaměření

celé území ČR

Orientační termín
příjmu žádostí

leden–listopad

Orientační výše
alokace

10 mil. Kč pro rok 2019
10 mil. Kč pro rok 2020

Oprávnění žadatelé
Míra dotace






obce, na jejichž území se nachází zařízení ve smyslu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu
cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, nebo azylové zařízení ve
smyslu zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů
max. výše 1 mil. Kč na jednu dotaci
jednorázová dotace

Typy podporovaných
aktivit

Neinvestiční výdaje realizované v roce poskytnutí dotace v období, ve kterém bylo v obci
provozováno zařízení, a lze ji použít pouze za účelem rozvoje obce, např. na opravy nebo
udržování majetku obce zejména v oblastech:
 dopravy,
 energetiky,
 inženýrských sítí,
 obecního mobiliáře.

Podmínky
přijatelnosti

Splnění společných zásad pro poskytování jednorázové dotace ze státního rozpočtu na rozvoj obce, na jejímž území se nachází zařízení ve smyslu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu
cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, nebo azylové zařízení ve
smyslu zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámky

V rámci dotačního titulu může každá oprávněná obec získat dotaci pouze jednou.

Téma

INTEGRACE

Název dotačního
titulu

Státní integrační program

Vyhlašovatel

Ministerstvo vnitra

Web

https://www.mvcr.cz/mvcren/docDetail.aspx?docid=22080055&docType=ART&chnum=5

Územní zaměření

celé území ČR

Orientační termín
příjmu žádostí

leden–říjen

Orientační výše
alokace

10 mil. Kč pro rok 2019
10 mil. Kč pro rok 2020

Oprávnění žadatelé



Míra dotace

Je dána Zásadami pro poskytování finančních prostředků z rozpočtové kapitoly 314.
Ministerstvo vnitra na zajištění integrace osob s udělenou mezinárodní ochranou v roce
2016 a v letech následujících, jež jsou přílohou usnesení vlády České republiky ze dne
16. ledna 2017 č. 36, o změně usnesení vlády ze dne 20. listopadu 2015 č. 954 o státním
integračním programu pro osoby s udělenou mezinárodní ochranou v roce 2016 a v letech
následujících.

Typy podporovaných
aktivit
Podmínky
přijatelnosti





obce

na úhradu pobytu oprávněné osoby v zařízení sociálních služeb pro osoby s udělenou
mezinárodní ochranou
na zajištění pobytu zdravotně postižených osob nebo osob v důchodovém věku v zařízeních sociálních služeb

Poznámky
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Ministerstvo vnitra

Téma

AZYL

Název dotačního
titulu

Příspěvky obcím na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením

Vyhlašovatel

Ministerstvo vnitra

Web

https://www.mvcr.cz/mvcren/docDetail.aspx?docid=22080055&docType=ART&chnum=5

Územní zaměření

území ČR – obce, na jejichž území se nachází azylové zařízení

Orientační termín
příjmu žádostí

do desátého dne kalendářního měsíce následujícího po uplynutí rozhodného období Správě uprchlických zařízení Ministerstva vnitra

Orientační výše
alokace
Oprávnění žadatelé



obce (města), na jejichž území se nachází azylové zařízení: Statutární město Havířov,
město Kostelec nad Orlicí, město Jaroměř, Městská část Brno-Židenice, statutární město
Ústí nad Labem, městský obvod Ústí nad Labem-město, obec Zastávka

Míra dotace



výše příspěvku náleží v souladu s usnesením vlády č. 286/2016 ze dne 30. března 2016
(viz míra dotace)
dle využité kapacity – celková výše dotace je násobkem celkového počtu pobytových
dnů, které cizinci s evidovaným pobytem v azylovém zařízení strávili, a stanovené částky
za ubytovaného cizince podle usnesení vlády, tj. 10 Kč / pobytový den

Typy podporovaných
aktivit



podpora obci je účelově určena na úhradu neinvestičních nákladů obce









Podmínky
přijatelnosti






Dotace se poskytuje účelově podle § 14 odst. 4) písm. d) zákona č. 218/2000 Sb. (rozpočtová pravidla) a je účelově určena na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území.
Žadatel musí splňovat kritéria uvedená v sekci Oprávnění žadatelé.
Z dotace lze hradit pouze náklady, které jsou uvedeny v rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Finanční prostředky ze státního rozpočtu jsou poskytovány žadatelům na základě žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu, žádost musí splňovat podmínky stanovené
v části II. přílohy usnesení vlády ČR č. 877/2013 ze dne 20. 11. 2013 Zásady pro poskytování příspěvku obci na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým
zařízením na jejím území.
Dotace je účelově určena na úhradu neinvestičních nákladů obce (města) a její prostředky nesmí být použity k financování investičních akcí.
Dotace je poskytována bezhotovostně na účet příslušného krajského úřadu, který tuto
dotaci ihned poukáže na účet příslušné obce (města).
Příjemce dotace je povinen počátkem následujícího kalendářního roku zveřejnit celkový
objem poskytnutého příspěvku v uplynulém roce a rozpis použití těchto prostředků (na
svých úředních deskách a ve svém periodiku, pokud jej vydává).

Poznámky

Ministerstvo vnitra
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Téma

ZAŘÍZENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ CIZINCŮ

Název dotačního
titulu

Příspěvek obci na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti se zařízením pro
zajištění cizinců na jejím území, dle § 151 zákona č. 325/1999 Sb., o pobytu na území
ČR

Vyhlašovatel

Ministerstvo vnitra

Web

https://www.mvcr.cz/clanek/narodni-dotacni-titul-cizinci.aspx?q=Y2hudW09Nw%3D%3D

Územní zaměření

území ČR – obce, na jejichž území se nachází zařízení pro zajištění cizinců

Orientační termín
příjmu žádostí



obec podá žádost do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po uplynutí rozhodného období Správě uprchlických zařízení Ministerstva vnitra

Orientační výše
alokace
Oprávnění žadatelé



obce (města), na jejichž území se nachází zařízení pro zajištění cizinců: město Bělá pod
Bezdězem, obec Vyšní Lhoty, obec Tis u Blatna

Míra dotace



výše příspěvku náleží v souladu s usnesením vlády č. 286/2016 ze dne 30. března 2016
(viz míra dotace)
dle využití ubytovací kapacity: celková výše dotace je násobkem celkového počtu pobytových dnů, které cizinci s evidovaným pobytem v azylovém zařízení strávili, a stanovené
částky za ubytovaného cizince podle usnesení vlády, tj. 10 Kč / pobytový den

Typy podporovaných
aktivit



podpora obci je účelově určena na úhradu neinvestičních nákladů obce







Podmínky
přijatelnosti






Dotace se poskytuje účelově podle § 14 odst. 4) písm. d) zákona č. 218/2000 Sb. (rozpočtová pravidla) a je účelově určena na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území.
Finanční prostředky ze státního rozpočtu jsou poskytovány žadatelům na základě žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu. Žádost musí splňovat podmínky stanovené
v čl. II. přílohy usnesení vlády ČR č. 286/2016 ze dne 30. 3. 2016 Zásady pro poskytování
příspěvku obci na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti se zařízením na jejím území, ve smyslu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky
a o změně některých zákonů.
Dotace je účelově určena na úhradu neinvestičních nákladů obce (města) a její prostředky nesmí být použity k financování investičních akcí.
Dotace je poskytována bezhotovostně na účet příslušného krajského úřadu, který tuto
dotaci ihned poukáže na účet příslušné obce (města).
Příjemce dotace je povinen počátkem následujícího kalendářního roku zveřejnit celkový
objem poskytnutého příspěvku v uplynulém roce a rozpis použití těchto prostředků (na
svých úředních deskách a ve svém periodiku, pokud jej vydává).

Poznámky
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Téma

BEZPEČNOST V OBCÍCH

Název dotačního
titulu

Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací na léta 2017 až 2019

Vyhlašovatel

Ministerstvo vnitra

Web

https://www.mvcr.cz/norskefondy/docDetail.aspx?docid=22080065&docType=ART&ch
num=2

Územní zaměření

území ČR – obce, kde jsou lokace zařízení SUZ, pro zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku a prevenci kriminality

Orientační termín
příjmu žádostí

v průběhu roku 2019 bude zřejmě vyhlášeno III. kolo na zbývající finanční prostředky

Orientační výše
alokace

3,891 mil. Kč pro rok 2019
pro rok 2020 se již s tímto dotačním titulem nepočítá

Oprávnění žadatelé



obce, kde jsou lokace zařízení SUZ, pro zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku a prevenci kriminality

Míra dotace



Typy podporovaných
aktivit

Dotace jsou určeny na projekty programového financování (investiční projekty). Projekty
programového financování se rozumí akce na pořízení nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku v rozsahu:
 kamerové systémy (včetně mobilních a rozšíření stávajících),
 zabezpečovací a vyhodnocovací soubory,
 mobilní policejní služebny,
 osvětlení rizikových míst.




Podmínky
přijatelnosti





až do 100 %

Ministerstvo vnitra stanovuje k zabezpečení jednotného postupu při poskytování dotací
ze státního rozpočtu na výdaje spojené s realizací programu v letech 2017 až 2019 Zásady pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci programu
Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací na léta 2017 až 2019.
Obce, které chtějí podat žádost, jsou povinny plnit následující podmínky:
- zajistit institucionální předpoklady k podání žádosti a realizaci projektů obce a pověřit
zodpovědného pracovníka,
- zpracovat vlastní dokument zaměřený na řešení dopadů umístění zařízení SUZ na
svém území, jehož součástí musí být i bezpečnostní analýza.
Finanční prostředky vyčleněné v kapitole MV jsou účelově určeny na výdaje spojené
s realizací projektů v rámci programu, poskytovány jsou formou dotací na projekty, a to
v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a podle zásad.
Projekty jsou zaměřeny na snižování kriminality, na eliminaci kriminálně rizikových jevů,
na omezování příležitostí k páchání trestné činnosti, na zvyšování rizika pro pachatele.
Plní významnou motivační a iniciační roli při rozvoji systému prevence kriminality na
lokální úrovni, a přispívají tak ke zvyšování pocitu bezpečí občanů.

Poznámky

Ministerstvo vnitra

105

Téma

BEZPEČNOST V OBCÍCH

Název dotačního
titulu

Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s rozšiřováním strategické průmyslové
zóny Solnice-Kvasiny-Rychnov nad Kněžnou na léta 2018 až 2019

Vyhlašovatel

Ministerstvo vnitra

Web

https://www.mvcr.cz/clanek/dotacni-system-prevence-kriminality.aspx?q=Y2hudW09N
g%3d%3d

Územní zaměření

Pouze pro obce Solnice, Kvasiny, Rychnov nad Kněžnou pro zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku a prevenci kriminality.

Orientační termín
příjmu žádostí

O termínu dalšího kola se pro rok 2019 prozatím neuvažuje.

Orientační výše
alokace

Celková výše dotace je 38,4 mil. Kč; finanční prostředky jsou již rozděleny – probíhá investiční proces; pro rok 2020 již tento dotační titul není v nabídce.

Oprávnění žadatelé



obce Solnice, Kvasiny, Rychnov nad Kněžnou pro zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku a prevenci kriminality

Míra dotace



Typy podporovaných
aktivit

Dotace jsou určeny na projekty programového financování (investiční projekty). Projekty
programového financování se rozumí akce na pořízení nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku v rozsahu:
 kamerové systémy (včetně mobilních a rozšíření stávajících),
 osvětlení rizikových míst.




Podmínky
přijatelnosti




až do 100 % dotace

MV stanovuje k zabezpečení jednotného postupu při poskytování dotací ze státního
rozpočtu na výdaje spojené s realizací programu v letech 2017 až 2019 Zásady pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci programu Podpora
bezpečnosti v obcích v souvislosti s rozšiřováním strategické průmyslové zóny SolniceKvasiny-Rychnov nad Kněžnou na léta 2017 až 2019.
Obce, které chtějí podat žádost, jsou povinny plnit následující podmínky:
- zajistit institucionální předpoklady k podání žádosti a realizaci projektů obce a pověřit
zodpovědného pracovníka,
- zpracovat svůj vlastní víceletý strategický dokument zaměřený na bezpečnost (minimálně dvouletý) a bezpečnostní analýzu.
Finanční prostředky vyčleněné v kapitole MV jsou účelově určeny na výdaje spojené
s realizací projektů v rámci programu. Poskytovány jsou formou dotací na projekty, a to
v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a podle zásad.
Projekty jsou zaměřeny na snižování kriminality, na eliminaci kriminálně rizikových jevů,
na omezování příležitostí k páchání trestné činnosti, na zvyšování rizika pro pachatele,
plní významnou motivační a iniciační roli při rozvoji systému prevence kriminality na
lokální úrovni, a přispívají tak ke zvyšování pocitu bezpečí občanů.

Poznámky
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3.5.2 Další zajímavé tituly pro obce a jejich příspěvkové organizace
Název dotačního
titulu

Možné typy podporovaných aktivit







Integrace cizinců
2019











Rozvoj
dobrovolnické
služby








Neinvestiční
dotace ze státního rozpočtu ČR
pro nestátní
neziskové
organizace
působící v oblasti
požární ochrany,
integrovaného
záchranného
systému, ochrany
obyvatelstva
a krizového řízení
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vzdělávání pracovníků státní správy (mimo
jiné pracovníků oddělení pobytu OAMP) či
samosprávy
realizace projektů zaměřených na poskytování předodjezdových informací, adaptačně-integračních kursů a podpory lepší orientace
cizinců na pracovištích OAMP
přímá asistence cizincům ze třetích zemí na
odděleních pobytu cizinců OAMP
streetwork v prostředí cizinců nebo/a vzdělávání streetworkerů
podpora integračních aktivit založených na
vlastní aktivitě cizinců
výzkum postavení žen-migrantek ve společnosti nebo/a výzkum v oblasti integrace
cizinců, sledování a tvorba indikátorů integrace
aktivity zaměřené na informování hostitelské
společnosti o oblasti integrace cílové skupiny
pojistné placené na základě pojistné smlouvy uzavřené vysílající organizací kryjící odpovědnost za škodu na majetku nebo zdraví,
kterou dobrovolník při výkonu dobrovolnické
služby způsobí sám nebo mu bude způsobena
části výdajů spojených s evidencí dobrovolníků, s jejich přípravou pro výkon dobrovolnické služby a se zajišťováním výkonu
dobrovolnické služby
pojistné na důchodové pojištění placené za
dobrovolníka, a to ve výši pojistného stanoveného z minimálního vyměřovacího základu,
pokud je dlouhodobá dobrovolnická služba
vykonávána alespoň v rozsahu překračujícím
v průměru 20 hodin v kalendářním týdnu
podpora systému odborné přípravy
podpora zvyšování odborné kvalifikace a odborné úrovně
podpora akceschopnosti ostatních složek integrovaného záchranného systému
podpora výchovné a vzdělávací činnosti na
úseku práce s dětmi a mládeží v oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva a přípravy obyvatelstva
podpora preventivně výchovné činnosti NNO
při výchově obyvatelstva, právnických a podnikajících fyzických osob k předcházení požárů, propagace a historie požární ochrany,
ochrany obyvatelstva, příprava obyvatelstva
podpora publikační a informační činnosti
zvyšování fyzické zdatnosti, získávání specifických dovedností, soutěže v požárním sportu
zvyšování fyzické zdatnosti, získávání specifických dovedností, sportovní soutěže
podpora spolkové činnosti na úseku PO

Příjemci




















Orientační
termín
příjmu
žádostí

spolky vyvíjející činnost podle
občanského zákoníku
obecně prospěšné společnosti, ústavy, nadace a nadační
fondy
účelová zařízení registrovaných církví a náboženských
do začátku
společností
února
veřejné výzkumné instituce
další právnické osoby, jejichž
hlavním předmětem činnosti
je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích, výzkumných a sociálních
služeb a poskytování sociálně-právní ochrany dětí

spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církve,
církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy jako
vysílající organizace definoříjen
vané § 6 odst. 2 zákona o dobrovolnické službě, které mají
udělenou akreditaci dle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě

nestátní nezisková organizace s činnostmi v úseku integrovaného záchranného systému, požární ochrany, ochrany obyvatelstva a krizového
řízení dle právních předpisů
zaměřené na pomoc HZS ČR
v těchto oblastech a zakotvené v jejich stanovách, zakládacích listinách, zakládacích
smlouvách a obdobných dokumentech
spolek
obecně prospěšná společnost
účelové zařízení registrovaných církví a náboženských
společností
ústav
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Národní program
Azylového,
migračního
a integračního
fondu (NP AMIF)

obecným cílem AMIF je přispívat k účinnému
řízení migračních toků a provádění, posilování a rozvoji společné azylové politiky, politiky týkající se doplňkové a dočasné ochrany
a společné přistěhovalecké politiky při plném dodržování práv a zásad zakotvených
v Listině základních práv Evropské unie









Program prevence
sociálně
patologických jevů
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dotační program zabezpečuje úkoly vyplývající z Akčního plánu prevence domácího
a genderově podmíněného násilí na léta
2015 až 2018 schváleného usnesením vlády
České republiky č. 126 ze dne 23. února 2015
a ze Strategie prevence kriminality v České
republice na léta 2016 až 2020 schválené
usnesením vlády České republiky č. 66 ze
dne 25. ledna 2016
akční plán prevence domácího a genderově
podmíněného násilí na léta 2019 až 2022 je
v současné době ve schvalovacím procesu



nestátní neziskové organizace:
- spolky dle zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník
- obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č.
248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve
znění pozdějších předpisů
- ústavy dle zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník
- fundace (nadace a nadační
fond) dle zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník
- evidované právnické osoby zřízené podle zákona č.
3/2002 Sb., o svobodě nábo- ženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých
zákonů
organizační složky státu:
- subjekty, o kterých to stanoví § 3 odst. 1 zákona č.
219/2000 Sb., o majetku ČR
a o jejím zastupování v právních vztazích
mezivládní organizace se zastoupením v České republice
konkrétní vymezení oprávněných žadatelů je stanoveno
v rámci výzvy
žádost o dotaci na rok 2019
či na rok 2020 si mohou podat spolky, ústavy, nadace a
nadační fondy (zřízené podle
zákona č. 89/2012 Sb.), obecně
prospěšné společnosti (zřízené podle zákona č. 248/1995
Sb.) a účelová zařízení regis- říjen
trovaných církví (zřízená podle
zákona č. 3/2002 Sb.)
uvedené subjekty musí prokazatelně, nejméně jeden rok,
vykonávat činnost v oblasti
prevence a eliminace domácího násilí

Ministerstvo vnitra

3.6 Ministerstvo průmyslu a obchodu
3.6.1 Obce jako žadatelé
Téma

PODNIKATELSKÉ NEMOVITOSTI A INFRASTRUKTURA

Název dotačního
titulu

Program Podpora podnikatelských nemovitostí a infrastruktury

Vyhlašovatel

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Web

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/investicni-pobidky-a
-prumyslove-zony/prumyslove-zony/aktualizace-programu-podpora-podnikatelskych-ne
movitosti-a-infrastruktury--223080/

Územní zaměření

celé území ČR

Orientační termín
příjmu žádostí

Program je platný do roku 2020, žádosti jsou přijímány průběžně

Orientační výše
alokace

210 mil. Kč pro rok 2019
pro rok 2020 není prozatím stanoveno



Oprávnění žadatelé






Míra dotace



Typy podporovaných
aktivit







Podmínky
přijatelnosti






obce
svazky obcí
kraje
státní podniky
příspěvkové organizace státu
organizační složky státu
75 % způsobilých výdajů
max. 500 Kč/m2 (v případě brownfieldu max. 1500 Kč/m2)
projekty výstavby, rozvoje podnikatelských nemovitostí a regenerace nemovitostí (tzv.
brownfieldů) včetně příslušné infrastruktury se zaměřením na zpracovatelský průmysl,
strategické služby a technologická centra
velikost území průmyslové zóny min. 5 ha
zisk min. 50 bodů v rámci bodového hodnocení
příjemce nezpůsobil a není zodpovědný za stav vyžadující regeneraci
příjemce nesmí v souvislosti s projektem tvořit zisk
v blízkosti průmyslové zóny nesmí být stavby, které by bránily jejímu využití

Poznámky

Ministerstvo průmyslu a obchodu
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Téma

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Název dotačního
titulu

Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení 2019 (1A)
Státní program na podporu úspor energie (období 2017–2021)

Vyhlašovatel

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Web

https://www.mpo-efekt.cz/cz

Územní zaměření

celé území ČR

Orientační termín
příjmu žádostí

dle jednotlivých výzev – do roku 2021

Orientační výše
alokace

150 mil. Kč pro rok 2019 (odhad)
(alokace se týká celého Státního programu na podporu úspor energie)


Oprávnění žadatelé





Míra dotace




obce
městské části
příspěvkové organizace zřizované obcí nebo městskou částí
obchodní korporace se 100% podílem obce nebo městské části
až do výše 50 % způsobilých výdajů
max. výše dotace 2 mil. Kč

Typy podporovaných
aktivit

Úspora energie formou:
 obnovy osvětlovacích soustav,
 pořízením nebo optimalizací řídicího systému v obcích (způsobilé pouze v případě současné výměny svítidel a světelných zdrojů),
 rekonstrukce rozvaděčů veřejného osvětlení.

Podmínky
přijatelnosti

Výdaje na optimalizaci řídicího systému budou způsobilé pouze v případě, že optimalizace
proběhne společně s výměnou svítidel a světelných zdrojů.

Poznámky

Dotace je poskytována ex ante, tj. předem.
Dotace je poskytována mimo režim de minimis.
Určeno na podporu obcí a dalších subjektů, které se nenacházejí na území chráněné krajinné oblasti a které nejsou uvedeny v příloze výzvy č. 1.
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Téma

OTOPNÉ SOUSTAVY A ZDROJE TEPLA

Název dotačního
titulu

Rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla (1B)
Státní program na podporu úspor energie (období 2017–2021)

Vyhlašovatel

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Web

https://www.mpo-efekt.cz/cz

Územní zaměření

celé území ČR

Orientační termín
příjmu žádostí

dle jednotlivých výzev – do roku 2021

Orientační výše
alokace

150 mil. Kč pro rok 2019 (odhad)
(alokace se týká celého Státního programu na podporu úspor energie)



Oprávnění žadatelé






Míra dotace
Typy podporovaných
aktivit




obce
městské části
kraje
sociální a zdravotnická zařízení
školské právnické osoby
příspěvkové organizace
až do výše 50 % způsobilých výdajů
max. výše dotace 2 mil. Kč

Snížení energetické náročnosti energetického hospodářství budov ve veřejném sektoru zejména v majetku obce či městské části rekonstrukcí otopné soustavy včetně rekonstrukce
či výměny topného zdroje.

Podmínky
přijatelnosti

Poznámky

Dotace je poskytována ex ante, tj. předem.
Dotace není určena pro výstavbu nového topného zdroje náhradou za zrušení centrálního
zásobování teplem.
Vzhledem k tomu, že obdobnou dotaci vypsalo MŽP, nebude z důvodu možné duplicity
výzva vyhlášena.

Ministerstvo průmyslu a obchodu
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Téma

ÚSPORNÁ OPATŘENÍ V BUDOVÁCH

Název dotačního
titulu

Energeticky úsporná opatření v budovách řešená metodou EPC (1C)
Státní program na podporu úspor energie (období 2017–2021)

Vyhlašovatel

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Web

https://www.mpo-efekt.cz/cz

Územní zaměření

celé území ČR

Orientační termín
příjmu žádostí

dle jednotlivých výzev – do roku 2021

Orientační výše
alokace

150 mil. Kč pro rok 2019 (odhad)
(alokace se týká celého Státního programu na podporu úspor energie)




Oprávnění žadatelé







obce
městské části
kraje
společnosti vlastněné 100% obcí či městskou částí
sociální a zdravotnická zařízení
školské právnické osoby
příspěvkové organizace
organizační složky státu
až do výše 50 % způsobilých výdajů
max. výše dotace 2 mil. Kč

Míra dotace



Typy podporovaných
aktivit

Úspora energie v oblasti renovace technologických zařízení s dobou návratnosti delší než
10 let v kombinaci s energeticky úsporným projektem řešeným metodou EPC.



Podmínky
přijatelnosti

Poznámky
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Dotace je poskytována ex ante, tj. předem.
O dotaci si může žádat pouze žadatel, který bude mít v době podání žádosti zpracovanou
analýzu vhodnosti řešení rekonstrukce budovy pomocí energetických služeb se zaručeným
výsledkem (metoda EPC) a tuto analýzu předloží zároveň s žádostí o dotaci.
Vzhledem k tomu, že obdobnou dotaci vypsalo MŽP, nebude z důvodu možné duplicity
výzva vyhlášena.
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Téma

ENERGETICKÁ STŘEDISKA

Název dotačního
titulu

Energetická konzultační a informační střediska (EKIS) (2A)
Státní program na podporu úspor energie (období 2017–2021)

Vyhlašovatel

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Web

https://www.mpo-efekt.cz/cz

Územní zaměření

celé území ČR

Orientační termín
příjmu žádostí

dle jednotlivých výzev – do roku 2021

Orientační výše
alokace

150 mil. Kč pro rok 2019 (odhad)
(alokace se týká celého Státního programu na podporu úspor energie)




Oprávnění žadatelé







Míra dotace




obce, městské části
podnikající fyzická osoba tuzemská, sdružení právnických osob
akciová společnost, společnost s ručením omezeným, veřejná obchodní společnost
neziskové organizace
školská právnická osoba
obecně prospěšná společnost
veřejná výzkumná instituce
spolky, zájmová sdružení právnických osob apod.
až do výše 100 % způsobilých výdajů
max. výše dotace 300 tis. Kč

Typy podporovaných
aktivit

Podpora poradenských a konzultačních služeb pro veřejnost k propagaci inovativních
technologií a postupů ke zvýšení efektivnosti užití energie a vyššího využití obnovitelných
a druhotných zdrojů.

Podmínky
přijatelnosti

Poradenství vykonávají energetičtí poradci, kteří prokáží odbornou způsobilost.
Poradci poskytují bezplatně objektivní a nezávislé informace pro veřejnost ve středisku
a internetově prostřednictvím webového portálu www.mpo-efekt.cz.

Poznámky

Dotace je poskytována ex ante, tj. předem, formou zálohy. Na konci roku je provedeno vyúčtování doplatkem nebo vratkou podle množství poskytnutých konzultací.
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Téma

INFORMOVANOST A VZDĚLÁVÁNÍ

Název dotačního
titulu

Akce zaměřené na aktivní rozšiřování informací a vzdělávání v oblasti úspor energie (2B)
Státní program na podporu úspor energie (období 2017–2021)

Vyhlašovatel

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Web

https://www.mpo-efekt.cz/cz

Územní zaměření

celé území ČR

Orientační termín
příjmu žádostí

dle jednotlivých výzev – do roku 2021

Orientační výše
alokace

150 mil. Kč pro rok 2019 (odhad)
(alokace se týká celého Státního programu na podporu úspor energie)



Oprávnění žadatelé







Míra dotace





podnikající fyzické osoby tuzemské
akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti
komory, školské právnické osoby
spolky, zájmová sdružení právnických osob
veřejné výzkumné instituce
obecně prospěšné společnosti
příspěvkové organizace
až do výše 90 % způsobilých výdajů (akce bez vložného); 50 % způsobilých výdajů (akce
s vložným)
max. výše dotace 80 tis. Kč/den (akce bez vložného); 40 tis. Kč /den (akce s vložným)

Typy podporovaných
aktivit

Organizace kursů a seminářů v daných oblastech:
a) informování malých spotřebitelů o nástrojích k dosažení energetických úspor,
b) informování orgánů veřejné správy a podnikatelské sféry (zejména obecních, městských a podnikových energetiků) o potenciálech úspor energie a možnostech financování konkrétních opatření k hospodárnému nakládání s energií,
c) vzdělávání energetických specialistů a osob oprávněných k odborné činnosti spočívající
v instalaci zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů,
d) informování o legislativních změnách v oblasti energetického hospodářství,
e) podpora technického vzdělávání na všech stupních škol,
f ) informování o praktickém využití energeticky úsporných opatření a alternativních zdrojů energie.

Podmínky
přijatelnosti

Dotace smí být použita pouze na organizaci akce, nikoli na vybavení pracovišť, ubytování
a občerstvení účastníků atd. dle zveřejněné specifikace způsobilých a nezpůsobilých výdajů.

Poznámky

Dotace je poskytována ex ante, tj. předem.
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Téma

PUBLIKACE, PODKLADY A NÁSTROJE

Název dotačního
titulu

Publikace, podklady a nástroje pro rozšiřování informací a vzdělávání v oblasti úspor
energie včetně podpory mezinárodní spolupráce (2C)
Státní program na podporu úspor energie (období 2017–2021)

Vyhlašovatel

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Web

https://www.mpo-efekt.cz/cz

Územní zaměření

celé území ČR

Orientační termín
příjmu žádostí

dle jednotlivých výzev – do roku 2021

Orientační výše
alokace

150 mil. Kč pro rok 2019 (odhad)
(alokace se týká celého Státního programu na podporu úspor energie)



Oprávnění žadatelé







Míra dotace
Typy podporovaných
aktivit





podnikající fyzické osoby tuzemské
akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti
komory, školské právnické osoby
spolky, zájmová sdružení právnických osob
veřejné výzkumné instituce
obecně prospěšné společnosti
příspěvkové organizace
až do výše 70 % způsobilých výdajů
max. výše dotace 200 tis. Kč
vydání publikace, příručky, informačních materiálů, podkladů a nástrojů v oblasti úspor
energie (tzv. produkt)

Podmínky
přijatelnosti

Dotace není určena na vydávání periodik (noviny a časopisy).

Poznámky

Dotace je poskytována ex ante, tj. předem.

Téma

ENERGETICKÝ MANAGEMENT

Název dotačního
titulu

Zavádění systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu (2D)
Státní program na podporu úspor energie (období 2017–2021)

Vyhlašovatel

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Web

https://www.mpo-efekt.cz/cz

Územní zaměření

celé území ČR

Orientační termín
příjmu žádostí

dle jednotlivých výzev – do roku 2021

Orientační výše
alokace

150 mil. Kč pro rok 2019 (odhad)
(alokace se týká celého Státního programu na podporu úspor energie)

Oprávnění žadatelé



Míra dotace








Typy podporovaných
aktivit





kraje, města a městské části nad 5 tis. obyvatel
podnikatelské subjekty
až do výše 70 % způsobilých výdajů
max. výše dotace 500 tis. Kč
podpora zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu a opatření nezbytných pro snižování energetické náročnosti
dotace je určena na tvorbu dokumentů, organizaci (definici procesů, odpovědností, toků
informací apod.), přípravu systémů pro monitorování a vyhodnocování spotřeby energie
zavedený systém by měl odpovídat požadavkům ČSN EN 50001 nebo EMAS

Podmínky
přijatelnosti
Poznámky

Dotace je poskytována ex ante, tj. předem.
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Téma

ANALÝZY ÚSPOR

Název dotačního
titulu

Zpracování dokumentů pro přípravu energeticky úsporného projektu řešeného metodou EPC a zpracování zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na projekt řešený metodou EPC (2E)
Státní program na podporu úspor energie (období 2017–2021)

Vyhlašovatel

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Web

https://www.mpo-efekt.cz/cz

Územní zaměření

celé území ČR

Orientační termín
příjmu žádostí

dle jednotlivých výzev – do roku 2021

Orientační výše
alokace

150 mil. Kč pro rok 2019 (odhad)
(alokace se týká celého Státního programu na podporu úspor energie)

Oprávnění žadatelé

Zpracování dokumentů pro přípravu energeticky úsporného projektu řešeného metodou EPC:
 kraje, obce, městské části,
 státní podniky,
 společnosti vlastněné 100% obcí či městskou částí,
 veřejná nezisková ústavní zdravotnická zařízení,
 školské právnické osoby,
 příspěvkové organizace,
 organizační složky státu,
 podnikatelské subjekty.
Zpracování zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na projekt řešený metodou
EPC:
 organizační složky státu,
 příspěvkové organizace zřízené státem.

Míra dotace





Typy podporovaných
aktivit



až do výše 70 % způsobilých výdajů
max. výše dotace 200 tis. Kč
podpora zpracování podrobné analýzy stavu a potenciálu úspor v jednotlivých objektech a/nebo u veřejného osvětlení a doporučení, zda jsou objekty a/nebo veřejné osvětlení vhodné pro realizaci EPC projektu
podpora zpracování zadávací dokumentace nutné pro vyhlášení výběrového řízení na
projekt řešený metodou EPC (výběr ESCO firmy)

Podmínky
přijatelnosti

Dotace je určena pro vlastníky objektů a/nebo veřejného osvětlení, ve kterých má vlastník
zájem připravit a zrealizovat projekt řešený metodou EPC.
Dále je dotace určena organizačním složkám státu a jejich příspěvkovým organizacím na
zpracování zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na EPC projekt.

Poznámky

Dotace je poskytována ex ante, tj. předem.
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Téma

ENERGETICKY ÚSPORNÉ PROJEKTY

Název dotačního
titulu

Příprava realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré
praxe (2F)
Státní program na podporu úspor energie (období 2017–2021)

Vyhlašovatel

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Web

https://www.mpo-efekt.cz/cz

Územní zaměření

celé území ČR

Orientační termín
příjmu žádostí

leden–říjen, dále dle jednotlivých výzev – do roku 2021

Orientační výše
alokace

8 mil. Kč pro rok 2019


Oprávnění žadatelé







Míra dotace





Typy podporovaných
aktivit



vlastníci rodinných domů
vlastníci bytových domů
vlastníci objektů ve veřejném sektoru
vlastníci objektů pro podnikatelské účely
až do výše 70 % způsobilých výdajů
max. výše dotace pro vlastníky rodinných domů a jejich nájemce 30 tis. Kč
max. výše dotace pro vlastníky bytových domů a jejich nájemce 50 tis. Kč
max. výše dotace pro vlastníky objektů ve veřejném sektoru a jejich nájemce 100 tis. Kč
max. výše dotace pro vlastníky objektů pro podnikatelské účely a jejich nájemce
200 tis. Kč
podpora komplexní přípravy kvalitního energeticky úsporného projektu s návrhem kombinace energeticky úsporných opatření v podobě studie proveditelnosti / energetického
posouzení

Podmínky
přijatelnosti

Zpracovaný dokument v podobě studie proveditelnosti / energetického posouzení musí
obsahovat pro příslušný objekt předem stanovené informace obsažené v Metodickém pokynu pro žadatele o dotaci na přípravu realizace kvalitních energeticky úsporných projektů
se zásadami dobré praxe a zpracovatele těchto studií.

Poznámky

Dotace je poskytována ex post, tj. po vypracování příslušného dokumentu od specializované firmy a jejím zaplacení.
Požadovaný dokument musí být zaplacen v roce poskytnutí dotace a cílem je návrh energeticky úsporného řešení, které je následně realizovatelné v nadstandardní kvalitě.

Ministerstvo průmyslu a obchodu

117

Téma

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE

Název dotačního
titulu

Zpracování územní energetické koncepce (2G)
Státní program na podporu úspor energie (období 2017–2021)

Vyhlašovatel

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Web

https://www.mpo-efekt.cz/cz

Územní zaměření

celé území ČR

Orientační termín
příjmu žádostí

dle jednotlivých výzev – do roku 2021

Orientační výše
alokace

150 mil. Kč pro rok 2019 (odhad)
(alokace se týká celého Státního programu na podporu úspor energie)

Oprávnění žadatelé





Míra dotace





Typy podporovaných
aktivit





kraj, hlavní město Praha
statutární města
až do výše 50 % způsobilých výdajů
max. výše dotace:
- pro kraje a Prahu 800 tis. Kč
- pro statutární města 400 tis. Kč
zpracování územních energetických koncepcí (ÚEK)
obsah a způsob zpracování ÚEK jsou stanoveny nařízením vlády č. 232/2015 Sb.,
o státní energetické koncepci a ÚEK, které bylo schváleno usnesením vlády č. 648 ze dne
20. srpna 2015
povinnost pro kraje a hlavní město Prahu zpracovat ÚEK vychází ze znění zákona
č. 103/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií

Podmínky
přijatelnosti
Poznámky

Dotace je poskytována ex ante, tj. předem.

Téma

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚEK

Název dotačního
titulu

Zpracování zprávy o uplatňování územní energetické koncepce (2H)
Státní program na podporu úspor energie (období 2017–2021)

Vyhlašovatel

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Web

https://www.mpo-efekt.cz/cz

Územní zaměření

celé území ČR

Orientační termín
příjmu žádostí

dle jednotlivých výzev – do roku 2021

Orientační výše
alokace

150 mil. Kč pro rok 2019 (odhad)
(alokace se týká celého Státního programu na podporu úspor energie)

Oprávnění žadatelé





Míra dotace





Typy podporovaných
aktivit





kraj, hlavní město Praha
statutární města
až do výše 50 % způsobilých výdajů
max. výše dotace:
- pro kraje a hlavní město Prahu 200 tis. Kč
- pro statutární města 100 tis. Kč
zpracování zprávy o uplatňování územní energetické koncepce krajů, hlavního města
Prahy a statutárních měst
obsah a způsob zpracování ÚEK jsou stanoveny nařízením vlády č. 232/2015 Sb.,
o státní energetické koncepci a ÚEK, které bylo schváleno usnesením vlády č. 648
ze dne 20. srpna 2015
povinnost pro kraje a hlavní město Prahu zpracovat ÚEK vychází ze znění zákona
č. 103/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, ve znění
pozdějších předpisů

Podmínky
přijatelnosti
Poznámky

118

Dotace je poskytována ex ante, tj. předem.
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Téma

BROWNFIELDS

Název dotačního
titulu

Program Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů

Vyhlašovatel

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Web

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/podpora-brownfieldu/
program-regenerace-a-podnikatelske-vyuziti-brownfieldu---vyzva-ii-2018--236860/

Územní zaměření

území ČR – obce a kraje na území strukturálně postižených krajů (Moravskoslezský, Ústecký, Karlovarský) a hospodářsky problémových regionů dle Strategie regionálního rozvoje
ČR 2014–2020

Orientační termín
příjmu žádostí

dle jednotlivých výzev – do roku 2023

Orientační výše
alokace

cca 120 mil. Kč pro rok 2019

Oprávnění žadatelé

kraj
obce
na území strukturálně postižených krajů (Moravskoslezský, Ústecký, Karlovarský) a hospodářsky problémových regionů dle Strategie regionálního rozvoje ČR 2014–2020



Míra dotace



Typy podporovaných
aktivit



Podmínky
přijatelnosti
Poznámky






podle počtu obyvatel: např. obce do 500 obyvatel max. 95 %, obce nad 25 000 obyvatel
70 %, kraje 60 %
revitalizace a oživení zastaralých a nevyužívaných areálů a jejich přeměna na průmyslové
areály a plochy do 10 ha
rekonstrukce objektů pro průmysl a podnikání
pozemky leží mimo záplavové území, mimo zdroj pitné nebo minerální vody, mimo
poddolované území
pozemky nejsou ve střetu s ochrannými pásmy a nejsou v blízkosti staveb, které by bránily jejich využití

Hospodářsky problémové regiony definované usnesením vlády ČR č. 344/2013.
Strukturálně postižené kraje definované Strategií regionálního rozvoje ČR 2014–2020.
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3.7 Ministerstvo práce a sociálních věcí
3.7.1 Obce jako žadatelé
Téma

SOCIÁLNÍ PRÁCE

Název dotačního
titulu

Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí) – § 102
a § 103 zákona č. 108/2006 Sb.

Vyhlašovatel

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Web

https://www.mpsv.cz/cs/34833

Územní zaměření

celé území ČR

Orientační termín
příjmu žádostí

první – druhý kvartál dotačního roku

Orientační výše
alokace

200 mil. Kč pro rok 2019
200 mil. Kč pro rok 2020

Oprávnění žadatelé





kraje
obce s rozšířenou působností
obce s pověřeným úřadem

Míra dotace

Při výpočtu návrhu výše dotace se zohlední níže uvedené faktory a jejich procentuální váha.
Jako základ pro výpočet se použije 19 % z částky vyšší nebo rovné finální částce dotace
přidělené žadateli v předchozích dvou letech. Při zachování podmínek z předchozího roku
bude ve výpočtu zohledněna korekce propadu. U nového žadatele se použije průměr této
částky za ostatní žadatele připadající na počet sociálních pracovníků pracujících na celý
úvazek.
 kraj:
- 10 %: bonus za počet sociálních pracovníků pracujících na celý úvazek,
- 35 %: počet příjemců dávek v systému pomoci v hmotné nouzi a příspěvku na péči,
- 40 %: počet obyvatel v kraji,
- 15 %: počet ORP a počet POU v kraji;
 obec s rozšířenou působností:
- 10 %: bonus za počet sociálních pracovníků pracujících na celý úvazek,
- 15 %: počet příjemců dávek hmotné nouze a příspěvku na péči,
- 25 %: podíl obyvatel žijících v sociálně vyloučených lokalitách,
- 35 %: počet klientů za uzavřený předchozí rok (JIS SZSP),
- 15 %: průměrná dojezdovost (z ORP do jednotlivých obcí);
 obec s pověřeným úřadem:
- 10 %: bonus za počet sociálních pracovníků pracujících na celý úvazek,
- 30 %: počet příjemců dávek hmotné nouze a příspěvků na péči,
- 25 %: podíl obyvatel žijících v sociálně vyloučených lokalitách,
- 35 %: počet případů za uzavřený předchozí rok (JIS SZSP).

Typy podporovaných
aktivit

Příspěvek na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí se poskytuje na zajištění povinnosti příjemce dotace uvedené:
 v § 92 písm. a) zákona o sociálních službách, na zajištění činností sociální práce, které jsou
vykonávány v souvislosti s povinnostmi uvedenými v § 92 písm. b) – d) zákona o sociálních službách,
 § 93 písm. a) zákona o sociálních službách, na zajištění činností sociální práce, které jsou
vykonávány v souvislosti s povinnostmi uvedenými v § 93 písm. b) a c) zákona o sociálních službách,
 na zajištění činností sociální práce, které jsou vykonávány v souvislosti s povinnostmi
uvedenými v § 63 a § 64 zákona o pomoci v hmotné nouzi.

Poznámky

Dotace na výkon sociální práce má charakter účelové neinvestiční dotace, která je určena
k částečnému pokrytí osobních a provozních výdajů spojených s výkonem sociální práce
podle zákona o sociálních službách a podle zákona o pomoci v hmotné nouzi. Výdaje hrazené z této dotace musí přímo souviset s úkoly a povinnostmi plynoucími z ustanovení § 92
a § 93 zákona o sociálních službách a § 63 a § 64 zákona o pomoci v hmotné nouzi.

120

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Téma
Název dotačního
titulu
Vyhlašovatel
Web
Územní zaměření
Orientační termín
příjmu žádostí
Orientační výše
alokace
Oprávnění žadatelé
Míra dotace
Typy podporovaných
aktivit
Poznámky

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ
Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany
dětí
Ministerstvo práce a sociálních věcí
není znám
celé území ČR
prosinec – začátek února
1 340 mil. Kč pro rok 2019
1 340 mil. Kč pro rok 2020




obce s rozšířenou působností prostřednictvím krajů
náklady vzniklé v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí dle § 58 odst. 1)
zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 401/2012 Sb.

Téma

PODPORA RODINY

Název dotačního
titulu

Neinvestiční nedávkové transfery na podporu rodiny

Vyhlašovatel

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Web

https://www.mpsv.cz/cs/4

Územní zaměření

celé území ČR

Orientační termín
příjmu žádostí

prosinec–březen

Orientační výše
alokace

6 mil. Kč pro rok 2019
6 mil. Kč pro rok 2020

Oprávnění žadatelé



obce

Míra dotace



až do výše 100 % rozpočtovaných výdajů

Typy podporovaných
aktivit





realizace aktivit a zavádění opatření na úrovni obcí vedoucích k podpoře rodin či seniorů
v nich žijících a aktivit mezigenerační soudržnosti na komunální úrovni
podporou rodiny není myšlena podpora činností a služeb, které jsou předmětem registrace dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Podmínky
přijatelnosti

Vítězná obec v soutěži Obec přátelská rodině a seniorům
(§ 7 odst. 1c) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech)

Poznámky

Žádost o dotaci (vyplnění metodické příručky) podávají všechny obce, které se do soutěže
přihlásily. Všechny vítězné obce jsou dále povinny předložit Specifikace dotační žádosti
o poskytnutí neinvestiční dotace MPSV ze státního rozpočtu na realizaci prorodinných
aktivit na místní úrovni pro daný rok.
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3.7.2 Další zajímavé tituly pro obce a jejich příspěvkové organizace
Název dotačního
titulu
Rozvoj a obnova
materiálně-technické
základny sociálních
služeb

Možné typy podporovaných aktivit




Dotační program
Rodina
a ochrana práv dětí





Dotace na podporu
veřejně účelných
aktivit seniorských
a proseniorských
organizací s celostátní
působností

122



programové financování – investiční
program pro rozvoj sociálních služeb,
výstavbu nových kapacit či modernizaci
stávajících
cílem dotačního programu je podpora
služeb pro rodiny, které mají preventivní
a podpůrný charakter; služby mají posilovat rodičovské kompetence, zkvalitňovat rodinné vztahy, podporovat rodiny
v péči o děti, v jejich výchově a při harmonizaci práce a rodiny
cílem je poskytnout komplexní pomoc
rodině jako celku (tj. širší rodině včetně dětí a prarodičů); v dotačním řízení
jsou podporovány dvě dotační oblasti:
I. preventivní aktivity na podporu rodiny
II. podpora rodin v oblasti sociálně-právní ochrany dětí
cílem dotačního titulu je podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností
podpora je poskytována dle zákona
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, usnesení vlády ČR č. 218/2015
Národní akční plán podporující pozitivní
stárnutí pro období let 2013 až 2017

Příjemci






Orientační
termín
příjmu
žádostí

sociální služby registrované
dle zákona č. 108/2006 Sb., do konce
o sociálních službách, ve znění března
pozdějších předpisů

dotace nestátním neziskovým
organizacím (spolky, obecně
prospěšné společnosti, církev- ní právnické osoby, ústavy, nadace a nadační fondy)

dotace nestátním neziskovým
organizacím (spolky, obecně
prospěšné společnosti, církev- ní právnické osoby, ústavy, nadace a nadační fondy)
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3.8 Ministerstvo dopravy
3.8.1 Obce jako žadatelé
Téma

CYKLOSTEZKY

Název dotačního
titulu

Cyklistické stezky

Vyhlašovatel

Státní fond dopravní infrastruktury

Web

https://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/cyklisticke-stezky/

Územní zaměření

celé území ČR

Orientační termín
ukončení příjmu
žádostí

do poloviny listopadu

Orientační výše
alokace

200 mil. Kč pro 2019


Oprávnění žadatelé





Míra dotace

Typy podporovaných
aktivit

Poznámky







obec jako vlastník cyklistické stezky ve smyslu § 9 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nebo jako vlastník místní
komunikace, na které se zřizuje cyklistický pruh
organizační složka obce (např. městský obvod, městská či místní část) nebo příspěvková organizace zřízená obcí, které vykonávají správu majetku v obcích (obecní zřízení), pokud je akce, pro kterou příspěvek žádá, v souladu s předmětem jeho činnosti
kraj jako vlastník budované cyklistické stezky nebo jako osoba provádějící výstavbu cyklistické stezky nebo jako vlastník silnice, na které se zřizuje cyklistický pruh
až do výše 85 % celkových uznatelných nákladů akce a v případě cyklistické stezky budované na opuštěném drážním tělese a dosahující minimální délky 1 km až 90 % celkových
uznatelných nákladů akce
výstavba cyklistické stezky
oprava cyklistické stezky
zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích nebo na silnicích II. nebo
III. třídy

Finanční prostředky SFDI nelze kombinovat s prostředky fondů a programů Evropské
unie. Příspěvek nelze poskytnout na opravu cyklistických stezek, jejichž výstavba byla
spolufinancována z rozpočtu SFDI po dobu jejich udržitelnosti.
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Téma

BEZPEČNOST

Název dotačního
titulu

Poskytování příspěvků – Zvyšování bezpečnosti

Vyhlašovatel

Státní fond dopravní infrastruktury

Web

https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/poskytovani-prispevku/zvysovanibezpecnosti/2018_pravidla_bezpecnost_2019.pdf

Územní zaměření

celé území ČR

Orientační termín
ukončení příjmu
žádostí

do poloviny listopadu

Orientační výše
alokace



Oprávnění žadatelé





Míra dotace

Typy podporovaných
aktivit

124




stát, resp. jeho organizační složka, nebo státní organizace, která hospodaří s majetkem
ve vlastnictví státu
kraj, resp. jeho organizační složka, nebo příspěvková organizace, která vykonává správu
majetku ve vlastnictví kraje
obec, resp. její organizační složka (např. městský obvod, městská či místní část), nebo
příspěvková organizace, která vykonává správu majetku ve vlastnictví obce
až do výše 85 % celkových uznatelných nákladů
výše dotace může být omezena na aktivity realizované v daném roce

Akce na dopravní infrastruktuře zaměřené na zvýšení bezpečnosti dopravy nebo její
zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace podél silnic I., II.,
III. třídy nebo místních komunikací schválené v rámci záměrů Národního rozvojového
programu mobility pro všechny a dále akce zaměřené na úpravy dopravní infrastruktury
směřující ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy a jejího zklidnění na silnicích I.,
II. nebo III. třídy.
Akce musí být v souladu s Národní strategií bezpečnosti silničního provozu 2011–2020.
Akce mohou být zařazeny do následujících oblastí:
a) opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo
orientace (Akce oblast I),
b) opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy (Akce oblast II).
Akce investičního charakteru:
Akce oblast I
 výstavba, rekonstrukce nebo úpravy chodníků,
 výstavba, rekonstrukce nebo bezbariérové úpravy nástupišť linkových spojů a veřejné
hromadné dopravy podél autobusových zastávek,
 výstavba, rekonstrukce nebo stavební úprava vlastních autobusových zálivů.
Akce oblast II
 výstavba nebo rekonstrukce přechodů pro chodce, které navazují na chodníky.
 výstavba nebo rekonstrukce míst pro přecházení, lávek a podchodů pro chodce, které
navazují na chodníky,
 nasvětlení přechodů pro chodce, které splňují požadavky dle technických kvalitativních
podmínek,
 světelné signalizační zařízení řídící provoz samostatného přechodu pro chodce, ale vždy
ve vazbě na bezbariérově upravený přechod pro chodce splňující podmínky vyhlášky
č. 398/2009 Sb., s přihlédnutím na dopravní význam pozemní komunikace, na intenzitu
dopravy a s doložením souhlasu Policie ČR s navrženým řešením.
Finanční prostředky lze dále poskytnout na akce investičního i neinvestičního
charakteru na silnicích I., II. nebo III. třídy s věcnou orientací:
 úpravy vjezdu do obce (směrové vychýlení jízdního pruhu v obou směrech pomocí dopravního ostrůvku nebo středového dělicího pásu (vstupní brány do obcí)
s nasvětlením, fyzické zúžení komunikace atd.),
 světelné signalizační zařízení pro řízení provozu na izolované, dynamicky řízené křižovatce (v souladu s TP 81) s přihlédnutím k dopravnímu významu pozemní komunikace,
k intenzitě dopravy a s doložením souhlasu Policie ČR s navrženým řešením, vodorovné
a svislé dopravní značení, zvýrazňující optické prvky na pozemních komunikacích – zvýrazňující sloupky, obrubníkové odrazky, vodicí trvale svítící knoflíky a zvýrazňující knoflíky (v souladu s TP 217),
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měřiče rychlosti vozidel, a to včetně informativních ukazatelů okamžité rychlosti vozidel (pouze informativní měřiče bez možnosti jejich využití pro sledování
a zpracování podnětů pro zahájení řízení v souvislosti s přestupky řidičů).
V rámci investiční akce mohou být zařazeny i položky neinvestičního charakteru.


Poznámky

Příspěvek SFDI nelze kombinovat s prostředky fondů a programů Evropské unie.
Příspěvek nelze poskytnout na akce, jejichž výstavba byla spolufinancována z rozpočtu
SFDI po dobu jejich udržitelnosti.

Téma

KŘIŽOVATKY

Název dotačního
titulu

Poskytování příspěvků – Křížení komunikací

Vyhlašovatel

Státní fond dopravní infrastruktury

Web

https://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/vyhlasene-vyzvy/

Územní zaměření

celé území ČR

Orientační termín
ukončení příjmu
žádostí

do začátku března

Orientační výše
alokace






Oprávnění žadatelé



Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa železniční dopravní cesty
vlastník nebo provozovatel regionální dráhy
kraj jako vlastník silnice II. nebo III. třídy ve smyslu § 9 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nebo příspěvková organizace
zřízená krajem, která vykonává správu tohoto majetku ve vlastnictví kraje
obec jako vlastník místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace ve smyslu § 9 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., její organizační složka (např. městský
obvod, městská či místní část) nebo příspěvková organizace zřízená obcí, která vykonává správu tohoto majetku ve vlastnictví obce, případně svazek obcí ve smyslu
§ 49 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pokud je akce, pro kterou příspěvek žádá, v souladu s předmětem jeho činnosti

Míra dotace

Různé míry dotací dle typů aktivit
 až do výše 100 % celkových uznatelných nákladů akce v případě modernizace, rekonstrukce či opravy místa křížení s nadřazenou infrastrukturou (dálnice, silnice I. třídy, dráha
nebo dopravně významný vodní tok)
 až do výše 85 % celkových uznatelných nákladů akce v případě výstavby nového místa
křížení s nadřazenou infrastrukturou (dálnice, silnice I. třídy, dráha nebo dopravně významný vodní tok)
 až do výše 75 % celkových uznatelných nákladů akce v případě modernizace, rekonstrukce či opravy místa křížení s nadřazenou infrastrukturou (silnice II. nebo III. třídy)
 až do výše 65 % celkových uznatelných nákladů akce v případě výstavby nového místa
křížení s nadřazenou infrastrukturou (silnice II. nebo III. třídy)

Typy podporovaných
aktivit

Příspěvek je určen na výstavbu, modernizaci, opravu pozemních komunikací následujících kategorií:
1. místní komunikace,
2. veřejně přístupná účelová komunikace, a to v místech, kde tyto pozemní komunikace
mimoúrovňově kříží nadřazenou dopravní infrastrukturu.
Příspěvek lze poskytnout na stavební objekty, kterými místní nebo veřejně přístupná
účelová komunikace kříží nadřazenou dopravní infrastrukturu (zejména na lávky,
mosty, podchody a podjezdy).
Z hlediska účelu poskytnutí příspěvku se považuje za:
a) výstavbu – vybudování zcela nového objektu mimoúrovňového křížení v souladu s příslušnými právními předpisy, příslušnými ČSN a EN a resortními dokumenty Systému jakosti pozemních komunikací – investiční akce,
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b) opravu – činnosti směřující k odstranění účinku částečného opotřebení nebo poškození
majetku za účelem jeho uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Oprava
objektu v souladu s příslušnými právními předpisy, příslušnými ČSN a EN a resortními
dokumenty Systému jakosti pozemních komunikací – během opravy zůstává zachována
zatížitelnost mostu, nemění se niveleta o více než 10 cm u vozovky nebo o více než 3 cm
u mostů a zůstává zachována šířka a délka mostu a umístění i počet podpěr – neinvestiční akce,
c) modernizaci – rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti tohoto majetku při současném splnění podmínky, že takto provedené změny nevylučují tento majetek z předmětu financování ze SFDI s ohledem na jeho účel dle § 2 odst. 1 zákona č. 104/2000 Sb.
Za modernizaci lze u tohoto příspěvku považovat rozsáhlejší opravu mostního objektu
v souladu s příslušnými právními předpisy, příslušnými ČSN a EN a resortními dokumenty
Systému jakosti pozemních komunikací – při modernizaci dochází ke zvýšení zatížitelnosti mostu nebo se mění niveleta mostu o více než 3 cm nebo se mění niveleta vozovky
o více než 10 cm nebo se mění šířka či délka mostu nebo umístění či počet podpěr –
investiční akce,
d) rekonstrukci – zásahy do tohoto majetku mající za následek změnu jeho účelu nebo
technických parametrů, při současném splnění podmínky, že takto provedené změny nevylučují tento majetek z předmětů financování ze SFDI s ohledem na jeho účel – investiční akce.
Poznámky
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Ministerstvo dopravy

3.8.2 Další zajímavé tituly pro obce a jejich příspěvkové organizace
Název dotačního
titulu
Podpora obnovy
historických
železničních
kolejových
vozidel pro
období 2017–
2020

Možné typy podporovaných aktivit

Příjemci




obnova historických železničních kolejových vozidel
– národní program

Ministerstvo dopravy

fyzické, právnické
osoby včetně spolků a zájmových
sdružení

Orientační
termín
příjmu
žádostí
1. kvartál
2019 –
2. kvartál
2019
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3.9 Úřad vlády
3.9.1 Obce jako žadatelé
Téma
Název dotačního
titulu

TERÉNNÍ PRÁCE
Podpora terénní práce

Vyhlašovatel

Úřad vlády

Web

https://www.vlada.cz/cz/ppov/zalezitosti-romske-komunity/dotace/podpora-terenniprace/vyhlaseni-dotacniho-rizeni-na-rok-2019-v-ramci-dotacniho-programu-podporaterenni-prace-168562/

Územní zaměření

celé území ČR

Orientační termín
příjmu žádostí

září–říjen

Orientační výše
alokace

11,9 mil. Kč pro rok 2019

Oprávnění žadatelé



Míra dotace






Typy podporovaných
aktivit



obce, hlavní město Praha
maximální výše dotace na jednoho terénního pracovníka 300 tis. Kč
tuto částku může obec obdržet při zaměstnání jednoho terénního pracovníka na plný
pracovní úvazek po celý kalendářní rok
Zabezpečení pozice a činnosti terénního pracovníka, kterého zaměstnává obec nebo příspěvková organizace obce, zřízená pro tyto účely.
Budou podporovány projekty, jejichž aktivity jsou v souladu se Zásadami dlouhodobé
Koncepce romské integrace do roku 2025, Strategií romské integrace do roku 2020 a s komunitními plány, popřípadě s jinými strategickými či koncepčními dokumenty obcí, na
jejichž území se projekt realizuje a které se vztahují k integraci, resp. sociálnímu začleňování Romů.

Podmínky
přijatelnosti

Pokud obec realizuje terénní práci prostřednictvím příspěvkové organizace, podpořené
aktivity musí být registrovány jako sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů, popřípadě aby k registraci vedly.

Poznámky

Poskytnutá dotace je účelovou dotací ke krytí až 100 % celkových nákladů projektu, na
jehož realizaci je dotace poskytnuta.
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Úřad vlády

3.9.2 Další zajímavé tituly pro obce a jejich příspěvkové organizace
Název dotačního titulu

Možné typy podporovaných aktivit




Prevence sociálního
vyloučení a komunitní
práce








Protidrogová politika



Úřad vlády

projekty využívající principy komunitní práce v romských komunitách/lokalitách, tj. projekty poskytující podporu
a pomoc lidem žijícím v romských
komunitách/lokalitách k získávání dovedností řešit svoji situaci vlastními
silami, s podporou dalších osob nebo
společným úsilím dané komunity
projekty, jejichž aktivity doplňují terénní práci, sociální programy a sociální služby, u nichž žadatel o poskytnutí dotace prokáže analýzou cílové
skupiny, že jsou potřebné a vedou
k prevenci sociálního vyloučení nebo
přispívají ke zlepšení
situace obyvatel romských lokalit
doplňkovou součástí projektů může
být vzdělávací a informační činnost, tj.
pořádání informačních kampaní pro
veřejnost, účast na výstavách a veřejných prezentacích včetně doprovodných programů, pořádání odborných
konferencí a seminářů, provoz informačních webových portálů, zpracování příkladů dobré praxe (např. formou
příručky včetně zpracování metodiky
postupů v dané oblasti), vydávání informačních materiálů
preventivní, poradenské, ambulantní
a rezidenční programy v různých typech adiktologických služeb (včetně
služeb pro uživatele drog ve výkonu
trestu a ve vazbě)
informační aktivity a práce s veřejností včetně aktivit propagujících činnost
služeb, projekty na síťování služeb,
monitorovací a výzkumné projekty
v oblasti závislostí včetně hodnocení
přijatých intervencí
aktivity zaměřené na plnění akčních
plánů integrované protidrogové politiky a na podporu aktivit v problematice užívání metamfetaminu včetně
mezinárodní spolupráce v problematice užívání metamfetaminu

Příjemci





Orientační
termín
příjmu
žádostí

spolek, ústav, účelové zařízení
registrované církve a náboženské společnosti založené církví
a náboženskou společností
září–říjen
pro poskytování charitativních
služeb, obecně prospěšná společnost, nadace nebo nadační
fond

spolek, ústav, registrovaná církev nebo náboženská společnost, obecně prospěšná
společnost, sociální družstvo,
právnická osoba, jejímž předzáří
mětem činnosti je působnost
v oblasti poskytování zdravotních nebo sociálních služeb,
poradenské, vědecko-výzkumné nebo vzdělávací činnosti
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3.10 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
3.10.1 Obce jako žadatelé
Téma

KAPACITY ZŠ S 1. STUPNĚM

Název dotačního
titulu

Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky v letech 2019 a 2020 (133 310)

Vyhlašovatel

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Web

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/fond-rozvoje-kapacit-materskych-azakladnich-skol

Územní zaměření

celé území ČR

Orientační termín
příjmu žádostí

polovina června – srpen

Orientační výše
alokace

300 mil. Kč pro rok 2019


Oprávnění žadatelé







Míra dotace



obec nebo městská část hlavního města Prahy zřizující základní nebo mateřskou školu
v právní formě příspěvkové organizace nebo školské právnické osoby
dobrovolné svazky obcí zřizující základní nebo mateřskou školu v právní formě školské
právnické osoby zřizované svazkem obcí v souladu § 124 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů
školské právnické osoby zřizované svazkem obcí v souladu s § 124 školského zákona
minimálně 2 mil. Kč
maximálně 30 mil. Kč
minimální výše spolufinancování ze strany příjemce dotace:
- 30 % z celkových způsobilých výdajů akce v případě, že je žadatelem o dotaci obec
- 15 % z celkových způsobilých výdajů akce v případě, že je žadatelem o dotaci svazek
obcí nebo školská právnická osoba

Typy podporovaných
aktivit

Dotaci lze poskytnout na podporu rozvoje nebo vytvoření nových výukových kapacit:
 mateřských škol zřizovaných obcemi,
 mateřských škol zřizovaných dobrovolnými svazky obcí,
 základních škol zřizovaných obcemi pouze s 1. stupněm, které vykonávají činnost současně mateřské a základní školy při splnění následujících podmínek:
- musí dojít k uskutečnění redislokace učeben pro oba druhy vzdělávání a zároveň musí
dojít k navýšení rejstříkové kapacity mateřské školy,
- může dojít k navýšení výukové kapacity základní školy;
 základních škol zřizovaných dobrovolnými svazky obcí pouze s 1. stupněm nebo plně organizovaných včetně těch základních škol pouze s 1. stupněm, které vykonávají činnosti
současně mateřské a základní školy.
Nevztahuje se na:
 rozvoj nebo vytvoření kapacit pro děti mladší 3 let,
 investiční akce hlavního města Prahy ani městských částí hlavního města Prahy.
Dále nebude podporována výstavba nebo rekonstrukce tělocvičny včetně vybavení.

Podmínky
přijatelnosti

Nebudou hodnoceny a podpořeny žádosti, které jsou primárně zaměřeny na jiné cíle
bez souvisejícího navýšení kapacity tříd/kmenových učeben nebo dětí/žáků a vztahu
k celistvému řešení organizace výuky, např.:
 prosté rekonstrukce objektů z důvodu špatného technického stavu objektu,
 pořízení vybavení budov a učeben, stravovacích prostor,
 úpravy venkovních ploch,
 budování školních hřišť.

Poznámky

V případě, že nová budova (týká se i přístaveb a nástaveb) bude po její realizaci dosahovat
pasivního standardu, bude možné spolufinancování projektu (stavební části) zajistit
prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí 2014–2020, prioritní osy 5,
specifického cíle 5.2.
Bližší informace o výzvách jsou k dispozici na www.opzp.cz.
Nejzazší termín ukončení realizace akce je 31. 1. 2020.
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

3.10.2 Další zajímavé tituly pro obce a jejich příspěvkové organizace
Název dotačního titulu

Možné typy podporovaných aktivit




Rozvojový program
Podpora vzdělávání
cizinců ve školách






Rozvojový program na
vybavení školských
poradenských zařízení
diagnostickými
nástroji

RP je určen na podporu dětí a žáků-cizinců v povinném předškolním a základním vzdělávání uvedených v § 20
školského zákona; cílem je přispět
právnickým osobám vykonávajícím
činnost mateřských škol, základních
škol a víceletých gymnázií (v odpovídajících ročnících) zapsaných
v rejstříku škol a školských zařízení
na částečnou úhradu, popřípadě krytí zvýšených nákladů souvisejících
s poskytováním vzdělávání dětem
a žákům-cizincům k usnadnění jejich
integrace do naší společnosti a vzdělávacího systému České republiky
zvýšené náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, které právnickým osobám vzniknou v souvislosti
s poskytováním povinného předškolního a základního vzdělávání dětem
a žákům-cizincům
zvýšené náklady na poskytování doučování – individuální práci pedagoga s žáky-cizinci nad rámec běžné
výuky v případech individuálních
vzdělávacích potřeb žáků-cizinců
v souvislosti s jejich odlišným dosavadním vzděláním či kulturními odlišnostmi
zvýšené náklady na školní potřeby
a na učebnice, pokud jsou podle školského zákona poskytovány bezplatně,
na učební pomůcky, pokud ke zvýšení
těchto výdajů došlo v souvislosti s poskytováním povinného předškolního
a základního vzdělávání dětem a žákům-cizincům

cílem tohoto rozvojového programu
je poskytnout neinvestiční finanční
prostředky účelově určené na nákup
diagnostických nástrojů zaměřených
na diagnostiku dětí, žáků a studentů
využitelných při stanovení podpůrných opatření, specifikaci vzdělávacích potřeb žáka, vymezení adekvátní
podpory ve vzdělávání, což povede ke
zkvalitnění služeb školských poradenských zařízení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Příjemci





Orientační
termín
příjmu
žádostí

právnické osoby vykonávající
činnost základní školy, mateřské školy nebo víceletého listopad
gymnázia (v odpovídajících
ročnících)

právnické osoby všech zřizovatelů zapsaných v rejstříku květen
škol a školských zařízení, vyjma škol a školských zařízení (vyhlášení)
zřizovaných ministerstvem
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Dotační program
Podpora aktivit
v oblasti integrace
cizinců na území ČR







Dotační program
na podporu
vzdělávání v jazycích
národnostních menšin,
multikulturní výchovy







132

dotaci lze žádat na některou z níže uvedených tematických oblastí, které se
mohou vzájemně prolínat:
a) tvorba vzdělávacích programů a výukových metod přizpůsobených individuálním vzdělávacím potřebám
dětí a žáků-cizinců
b) tvorba metodických a výukových materiálů a učebních pomůcek pro pedagogické pracovníky
c) zvyšování úspěšnosti dětí a žákůcizinců v předškolním a základním
vzdělávání
d) integrační mimoškolní volnočasové
aktivity, například sportovní, kulturní,
umělecké či společenské
e) zvyšování kompetencí odborných pedagogických i nepedagogických pracovníků v oblasti vzdělávání dětí a žáků-cizinců
f ) podpora spolupráce rodiny a školy
v oblasti vzdělávání dětí a žáků-cizinců
rozvoj mateřského jazyka národnostních menšin (vzdělávací aktivity, kursy,
publikace, projekty). Vzdělávací aktivity
pro příslušníky národnostních menšin –
děti, žáky a mládež, včetně vydávání publikací, vzdělávacích textů pro děti, žáky
a mládež v menšinových jazycích, jako
součást širšího projektu zaměřeného na
vzdělávání
kursy jazykového vzdělávání dětí, žáků
a mládeže z národnostních menšin
tvorba výukových materiálů v jazycích
národnostních menšin se zaměřením
na kulturní tradice a dějiny národnostních menšin a etnik žijících na území ČR
pro pedagogické pracovníky (především bude upřednostňována e-learningová forma)
tvorba a realizace vzdělávacích programů a výukových materiálů pro děti,
žáky, mládež a pedagogické pracovníky
směřující k rozvoji humanismu a potírání xenofobie, rasové, národnostní a náboženské nesnášenlivosti, rasismu a antisemitismu a dále projekty zaměřené
k tématu holocaustu
Objevujeme Evropu a svět (kulturní
zvyklosti a historické bariéry, práce s příběhy dětí a rodin z jiných zemí a kultur,
vzájemné poznání a porozumění – co
máme společného a čím se odlišujeme)
– projektové vyučování
využití podpůrných metod, jako je např.
biografická práce, Sokratovský dialog,
multikulturní kalendář







právnické osoby vykonávající
činnost mateřské školy nebo
základní školy zapsané v rejstříku škol a školských zařízení
bez ohledu na její právní formu, která byla zřízena územním samosprávným celkem,
dobrovolným svazkem obcí,
soukromým zřizovatelem, registrovanou církví nebo náboženskou společností, které
bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy
právnická osoba vykonávající činnost vysoké školy bez
ohledu na její právní formu či
na jejího zřizovatele; nestátní
nezisková organizace, která
se prokazatelně věnuje práci
s dětmi či žáky-cizinci nejméně 1 rok.

říjen/
listopad
předcházejícího
roku

právnické osoby v souladu
s § 7 odst. 1 písm. e) a f ) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně
některých souvisejících zákonů, včetně právnických osob
vykonávajících činnost škol
a školských zařízení, které
prokazatelně vykonávají činnost ve prospěch příslušníků
národnostních menšin

říjen
předcházejícího
roku

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy





Program na realizaci
aktivit v oblasti primární
prevence rizikového
chování


podpora programů dlouhodobé primární prevence rizikového chování
dětí a mládeže, projektů evaluace
potřebnosti, dostupnosti, a efektivnosti služeb, projektů zaměřených na
poskytování odborných a ověřených
informací a vzdělávání odborné či
laické veřejnosti
zahrnuje programy protidrogové prevence i programy zaměřené na další
typy rizikového chování u dětí a mládeže












Dotační program na
podporu integrace
romské komunity









Činnost sportovních
klubů a tělovýchovných
jednot
(MŮJ KLUB)


Dotační program
Podpora soutěží
a přehlídek
v zájmovém
vzdělávání

předškolní příprava a včasná péče
podpora včasné péče o děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí
a jejich příprava v mateřských školách
je nejvyšší z priorit v oblasti integrace
romské komunity
aktivity na podporu rodiny a školy
v oblasti předškolního a základního
vzdělávání včetně aktivit v jazykové
komunikaci romské menšiny
podpora aktivit směřujících ke zvýšení efektivity spolupráce rodin
a školy při vzdělávání žáků ze sociokulturně odlišného prostředí včetně
aktivit v jazykové komunikaci romské
menšiny
podpora školní úspěšnosti žákyň a žáků na základní a střední škole
volnočasové aktivity pro romské děti
a žáky
podpora pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže do 23 let ve sportovních klubech a tělovýchovných
jednotách včetně možnosti využití
podpory na základní provoz a údržbu
sportovních zařízení SK/TJ
podpora soutěží a přehlídek, které
MŠMT pro školní rok 2019/2020:
- vyhlašuje jako jediný vyhlašovatel
(dle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 55/2005
Sb., o podmínkách organizace
a financování soutěží a přehlídek
v zájmovém vzdělávání)
- vyhlašuje spolu s dalším vyhlašovatelem (případně s dalšími
vyhlašovateli), který (kteří) se na
realizaci soutěže finančně podílí
(dle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 55/2005
Sb.)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy







školy a školská zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších
předpisů
právnická osoba podle zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
září předcháprávnická osoba podle zákozejícího
na č. 3/2002 Sb., o svobodě
roku
náboženského vyznání a postavení církví a náboženských
společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích
a náboženských společnostech), ve znění pozdějších
předpisů
obecně prospěšná společnost
podle zákona č. 89/2012 Sb.

právnické osoby podle zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v souladu s § 7 odst. 1 písm.
e) a f ) zákona č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech
a o změně některých souvisejících zákonů, včetně právnických osob vykonávajících
činnost škol a školských zařízení (zapsaných v rejstříku škol
a školských zařízení), které
prokazatelně vykonávají činnost ve prospěch romské komunity nejméně 1 rok

říjen/listopad
předcházejícího
roku

zapsaný spolek

-

právnické osoby vykonávající
činnost školy nebo školského
květen –
zařízení zapsané v rejstříku
začátek
škol a školských zařízení, jiné
června
právnické osoby (např. spolky,
vysoké školy apod.)
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- podpora soutěží a přehlídek na úrovni
postupových kol včetně ústředních kol
a mezinárodních soutěží pořádaných
v České republice a podpora finančního zajištění účasti žáků na
mezinárodních soutěžích
- podpora na vzdělávací oblasti a obory a soutěže odborné a tvůrčí v zájmovém vzdělávání.




Rozvojový program
Excelence základních
škol – hodnocení žáků
a škol podle výsledků
v soutěžích ve školním
roce 2018/2019,
2019/2020



zkvalitnění vzdělávání talentovaných
žáků ZŠ s důrazem na technické a přírodovědné obory, podpora nejlepších
pedagogů za kvalitní vzdělávání nadaných žáků a přispívání k diferenciaci škol
podle kvality vzdělávání talentovaných
žáků v návaznosti na jejich výsledky
v soutěžích garantovaných MŠMT
program umožňuje středním školám
získat na základě podané žádosti finanční prostředky ze státního rozpočtu
podle výsledků, kterých jejich žáci dosáhli v soutěžích vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT ve školním roce
2018/2019 ve věkové kategorii do 15 let







Dotační program
Podpora nadaných
žáků základních
a středních škol v roce
2019, 2020









Dotační program
Programy státní
podpory práce s dětmi
a mládeží pro nestátní
neziskové organizace
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podpora zvyšování kvality a rozšiřování péče o kognitivně nadané žáky
základních škol a středních škol v hlavních vzdělávacích oblastech a oborech
s důrazem na tvůrčí činnost
zabezpečení péče o nadané žáky v oblasti neformálního vzdělávání
zkvalitňování/rozvoj nabídky neformálního vzdělávání pro nadané žáky

podpora je zaměřena především na pravidelné a dlouhodobé činnosti určené
co nejširšímu spektru dětí a mládeže
a na podporu činností a aktivit, které
napomáhají rozvoji, rozšiřování a zkvalitňování činnosti jednotlivých NNO pracujících s dětmi a mládeží
podporovány jsou zejména tyto aktivity:
- vytváření nabídky volnočasových
a dalších vybraných aktivit v rámci
členské základny jednotlivých NNO
- vytváření nabídky volnočasových
a vybraných cílených aktivit NNO
určených pro neorganizované děti
a mládež
- významné mezinárodní a celostátní
akce určené dětem a mládeži,
- odborná příprava a vzdělávání pracovníků s dětmi a mládeží
- vytváření podmínek pro rozvoj neformálního vzdělávání
- rozvoj dobrovolnictví a dobrovolné
práce s dětmi a mládeží



kraj
škola zřízená územním samosprávným celkem, dobrovolným svazkem obcí nebo soukromým zřizovatelem
právnická osoba vykonávající
činnost základních a středních škol a odpovídajících
ročníků nižšího stupně šestičervenec–
letého nebo osmiletého gymzáří
názia zapsaná v rejstříku škol
a školských zařízení, která
byla zřízena registrovanou
církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno
oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní
školy bez ohledu na její právní
formu
nestátní neziskové organizace: spolky, ústavy, obecně
prospěšné společnosti, účelová zařízení registrovaných
církví a náboženských společností, jejichž předmětem
činnosti je podpora nadaných září–listopad
dětí a mládeže, právnické
osoby vykonávající činnost
střediska volného času všech
zřizovatelů, veřejné a soukromé vysoké školy a veřejné výzkumné instituce

spolky, obecně prospěšné
společnosti, zapsané ústavy,
do konce
účelová zařízení registrovaříjna
ných církví a náboženských
společností

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Rozvojový program
Financování asistentů
pedagoga dle § 18
vyhlášky č. 27/2016 Sb.,
o vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími
potřebami a žáků
nadaných, ve znění
pozdějších předpisů







Rozvojový program
Finanční zajištění
překrývání přímé
pedagogické činnosti
učitelů se zohledněním
provozu mateřských škol





Dotační program na
podporu vzdělávání
v regionálním školství

cílem rozvojového programu je zajistit školám možnost využití asistenta
pedagoga nad rámec poskytovaných
podpůrných opatření při splnění podmínek ustanovení § 17 a 18 vyhlášky
č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami
a žáků nadaných, ve znění pozdějších
předpisů
cílem programu je zvýšení kvality
předškolního vzdělávání zajištěním
překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů mateřských škol, které
vychází z kapitoly 7. Podmínky předškolního vzdělávání, jež je dána Rámcovým vzdělávacím programem pro
předškolní vzdělávání
záměrem programu je přispět k usnadnění přechodu na nový způsob financování regionálního školství v souvislosti s novelou § 161 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění zákona č. 101/2017 Sb., kterou se
mění systém financování regionálního
školství, a to i v oblasti předškolního
vzdělávání; nový způsob financování
byl novelou zákona č. 167/2018 Sb.
odložen o jeden rok s účinností od
1. 1. 2020
program zajistí návaznost mezi současným a budoucím způsobem financování mateřských škol z hlediska
překryvu přímé pedagogické činnosti učitelů s ohledem na ustanovení
§ 1d vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky
č. 151/2018 Sb.
podpora přípravy a tvorby výukových
materiálů s přidanou didaktickou hodnotou k aktuálním společenskovědním
tématům nebo k novým poznatkům
v oblasti přírodních věd; projekty musí
zpracovávat tematiku, která se v učebnicích objevuje okrajově nebo vůbec;
preferovaným tematickým zaměřením
společenskovědních didaktických materiálů jsou dějiny 20. století; projekty
nesmí být zaměřeny na vznik nových
webových portálů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy







školy zřizované územním samosprávným celkem, dobrovolným svazkem obcí, soukromým
zřizovatelem nebo registrovaleden –
nými církvemi a náboženskýsrpen 2019
mi společnostmi, kterým bylo
přiznáno oprávnění k výkonu
zvláštního práva zřizovat církevní školy

ode dne
vyhlášení
kraje, které přidělí finanční proprogramu:
středky příslušným právnickým
1. etapa do
osobám vykonávajícím činnost
31. 1. 2019
mateřských škol
2. etapa do
12. 7. 2019.

spolky, obecně prospěšné společnosti, zapsané ústavy, účelová zařízení registrovaných církví
a náboženských společností,
říjen–
založené církví a náboženskou
listopad
společností pro poskytování
charitativních služeb, veřejné
výzkumné instituce, nadace
a nadační fondy
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vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky (semináře, konference); preferovány jsou letní školy a další méně
obvyklé formy vzdělávání pedagogických pracovníků doplňující nabídku
Národního institutu pro další vzdělávání, jež jsou zaměřeny na didaktiku
jednotlivých vzdělávacích oborů
prezentace výsledků práce dětí a žáků nebo pedagogických pracovníků
(přehlídky, festivaly), včetně akcí soutěžního charakteru (netýká se soutěží
a přehlídek vyhlašovaných MŠMT podle vyhlášky č. 55/2005 Sb.); do prezentace musí být přímo zapojeni vítězové či vybraní účastníci akce z řad dětí
a žáků nebo pedagogických pracovníků; prezentace musí být zaměřena na
motivaci stávajících i budoucích účastníků a na propagaci akce mezi školami

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

3.11 Ministerstvo zdravotnictví
Dotační tituly určené pro obce Ministerstvo zdravotnictví nevyhlašuje.

3.11.1 Další zajímavé tituly pro obce a jejich příspěvkové organizace
Název dotačního titulu

Možné typy podporovaných aktivit


Program na podporu
dostupnosti
zdravotních služeb
praktických lékařů
Program na podporu
zubních lékařů
v oblastech s omezenou
dostupností
zdravotních služeb
v letech 2018–2021
Rezidenční místa









zajištění dostatečné dostupnosti primární péče
zajištění dostatečného personálního
zabezpečení a věcného a technického
vybavení v nových ordinacích praktických lékařů

Příjemci


zajištění dostatečné dostupnosti primární péče
zajištění dostatečného personálního
zabezpečení



specializační vzdělávání nelékařských
zdravotních povolání



Ministerstvo zdravotnictví

Orientační
termín
příjmu
žádostí

praktický lékař a praktický lékař
pro děti a dorost (dle prováděcí vyhlášky Ministerstva zdra- do 31. 12.
votnictví k zákonu č. 95/2004 2021
Sb.) t.č. je aktuální vyhláška
č. 361/2010 Sb.)
Zubní lékař (dle prováděcí
vyhlášky Ministerstva zdrado 31. 12.
votnictví k zákonu č. 95/2004
2021
Sb., t.č. je aktuální vyhláška č.
361/2010 Sb.)
poskytovatelé zdravotních sluleden–
žeb
březen
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3.12 Ministerstvo zahraničních věcí
3.12.1 Obce jako žadatelé
Téma

ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE

Název dotačního
titulu

Podpora rozvojových aktivit krajů a obcí v prioritních zemích ZRS ČR

Vyhlašovatel

Česká rozvojová agentura

Web

http://www.czechaid.cz/dotace/vyhlaseni-dotacni-vyzvy-podpora-rozvojovych-aktivitkraju-a-obci-v-prioritnich-zemich-zrs-cr/


Územní zaměření



realizace projektů pouze v zahraničí – v cílových zemích programu Zahraniční rozvojová
spolupráce ČR
prioritní země ZRS ČR: Bosna a Hercegovina, Moldavsko, Gruzie, Kambodža, Etiopie,
Zambie, Afghánistán, Kosovo, Mongolsko, Srbsko, Ukrajina

Orientační termín
příjmu žádostí

do začátku prosince

Orientační výše
alokace

1,5 mil. Kč pro rok 2019




Oprávnění žadatelé






Míra dotace




územní samosprávné celky (obce a kraje)
dobrovolné svazky obcí
mezinárodní organizace
právnické osoby
nadace, nadační fondy, ústavy a obecně prospěšné společnosti
spolky
právnické osoby, které jsou založeny nebo zřízeny k poskytování zdravotních, kulturních,
vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, a fyzickým
osobám, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují
maximální výše dotace na jeden projekt 500 000 Kč
až do výše 90 % nákladů projektu

Typy podporovaných
aktivit

podpora partnerských institucí místní správy a samosprávy v cílových zemích, podpora
subjektů občanské společnosti a institucí kulturního, sociálního, zdravotního, vědeckého
a výzkumného charakteru
 přenos know-how, sdílení zkušeností s ekonomickou a společenskou transformací a posilování kapacit pro kvalitní správu veřejných věcí (tzv. good governance)
Projekty musí být v souladu s naplňováním Cílů udržitelného rozvoje (SDGs).

Poznámky

Z dotace nelze hradit investiční náklady.



138

Ministerstvo zahraničních věcí

3.12.2 Další zajímavé tituly pro obce a jejich příspěvkové organizace
Název dotačního titulu

Možné typy podporovaných aktivit




Globální rozvojové
vzdělávání a osvěta
veřejnosti





Podpora trojstranných
projektů českých
subjektů




Posilování kapacit
platforem nestátních
subjektů pro
rozvojovou spolupráci
(včetně posilování
kapacit a partnerství pro
NNO)

zvyšování odborných znalostí pedagogických pracovníků (primárně
učitelů) a dalších relevantních cílových
skupin o problematice rozvojových
zemí a o principech rozvojové spolupráce
příprava vzdělávacích materiálů a programů, organizace a realizace vzdělávacích a tréninkových akcí – seminářů,
workshopů, školení, konferencí, studijních cest
pomoc učitelům základních i středních
škol a dalším pedagogickým pracovníkům lépe uchopit v praxi řadu průřezových témat kurikula, do nichž jsou principy a témata globálního rozvojového
vzdělávání ve velké míře zahrnuty (průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Etická výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení
v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova a Environmentální výchova)
smysl trojstranných projektů: spolupráce mezi subjekty z České republiky, dalšími vyspělými zeměmi a rozvojovými zeměmi primárně zaměřená na plnění Rozvojových cílů tisíciletí, zejména na boj s globální chudobou,
podporu vzdělávání a transfer know-how
podpora určena ke kofinancování aktivit českých subjektů, které jsou souběžně podpořeny nějakým dalším donorem (např. Evropská komise, agencie
OSN, bilaterální donoři)
oblast PLATFORMY – vytváření, koordinace a posilování kapacit subjektů
působících v zahraniční rozvojové spolupráci; je podporováno budování a administrativní a technické zabezpečení
chodu zastřešujících organizací, sektorových rozvojových platforem, organizace vzdělávacích a dalších společných
akcí, komunikace, společných stanovisek a působení zástupců národních
platforem v mezinárodních organizacích a institucích; podpora je rovněž určena pro vytváření konsorcií a společné
komplexní nabídky řešení rozvojových
výzev (SDGs), podpora prezentace
a marketingových aktivit platforem
zejména se zaměřením na EU, mezinárodní finanční a rozvojové instituce

Ministerstvo zahraničních věcí

Příjemci







Orientační
termín
příjmu
žádostí

spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, nadace
a nadační fondy, právnické
osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních,
kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a poskytování do začátku
sociálně-právní ochrany dětí, prosince
fyzické osoby, které takové
služby nebo sociálně-právní
ochranu dětí poskytují, mezinárodní organizace, dobrovolné svazky obcí, územní
samosprávné celky na jinou
než podnikatelskou činnost

spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, nadace
a nadační fondy, právnické
či fyzické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je
poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích polovina
a sociálních služeb a poskyto- ledna
vání sociálně-právní ochrany
dětí, mezinárodní organizace,
územní samosprávné celky
na jinou než podnikatelskou
činnost, dobrovolné svazky
obcí

spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, nadace
a nadační fondy, právnické či
fyzické osoby, jejichž hlavním
předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních,
kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a poskytování sociálně-právní ochrany dětí, mezinárodní organizace, územní
samosprávné celky na jinou
než podnikatelskou činnost,
dobrovolné svazky obcí
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včetně spolupráce se zastupitelskými
úřady ČR v zahraničí
oblast ZÁKLADNÍ KAPACITY zahrnuje
podporu projektů, které jsou primárně
zaměřené na budování organizačních
a administrativních struktur malých
a začínajících NNO a posilování jejich
schopností poskytovat veřejné služby
v oblasti ZRS – technické a administrativní zázemí, odborné knihovny a databáze, propagační a fundraisingové aktivity, výměna informací a zkušeností,
rozvoj lidských zdrojů (účast na národních i mezinárodních odborných kursech, školeních a konferencích, stáže
a studijní pobyty apod.), pilotní aktivity zaměřené na testování nových znalostí a zkušeností
oblast ODBORNÉ KAPACITY zahrnuje zejména posilování kapacit NNO ve
specifických a odborných sektorech
(odborná školení, konzultace nebo
mentoring zaměřený na management
organizace nebo management projektů, zavádění etických kodexů a standardů efektivnosti, evaluace a další)
podoblast PARTNERSTVÍ – cílem projektů v této oblasti má být podpora
spolupráce a koordinace aktivit ZRS
v rámci české i mezinárodní rozvojové
konstituence a zvýšení kvality, efektivity systému ZRS; podporovány budou
aktivity zaměřené na výměnu informací a sdílení zkušeností, peer-learning, budování konsorcií, rozvojových
partnerství a posilování synergií napříč
sektory, přípravu společných projektů
a programů ZRS, zpracování odborných studií, oponentur apod.

Ministerstvo zahraničních věcí

3.13 Ministerstvo financí
3.13.1 Obce jako žadatelé
Téma

KAPACITY DEVÍTILETÝCH ZŠ

Název dotačního
titulu

Podpora rozvoje a obnovy materiálně-technické základny regionálních škol v okolí
velkých měst

Vyhlašovatel

Ministerstvo financí

Web

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/programy-a-dotacekapitoly-vps

Územní zaměření

území postižená rezidenční suburbanizací

Orientační termín
příjmu žádostí

Vypsání nové výzvy se již nepředpokládá.

Orientační výše
alokace

1 008,8 mil Kč pro rok 2019
400 mil. Kč pro rok 2020

Oprávnění žadatelé



Míra dotace
Typy podporovaných
aktivit
Podmínky
přijatelnosti
Poznámky

Ministerstvo financí








obce, města celé ČR
max. 70 % z celkových výdajů na akci (příjemce dotace se podílí na financování min. 30 %
z celkových výdajů na akci)
navýšení kapacity základních devítiletých škol v působnosti a majetku obcí
úhrada nákladů stavební, případně technologické části stavby
Podprogram je určen pouze pro plně organizované ZŠ zřizované obcemi.
Stravovací zařízení, tělocvičny, družiny a další zázemí lze z podprogramu financovat pouze, pokud potřeba jejich rozšíření vyplývá z nárůstu počtu dětí navštěvujících školu.

Poslední výzva vypsána na podzim 2017. Od roku 2018 již dochází pouze k dofinancování
víceletých projektů. Vypsání nové výzvy se již nepředpokládá, financování projektů by mělo
být ukončeno v roce 2020 a následně bude program vyhodnocen.
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3.14 Ministerstvo spravedlnosti
Dotační tituly určené pro obce Ministerstvo zdravotnictví nevyhlašuje.

3.14.1 Další zajímavé tituly pro obce a jejich příspěvkové organizace
Název dotačního
titulu

Možné typy podporovaných aktivit



Rozvoj probačních
a resocializačních
programů pro
dospělé pachatele





Program podpory
práce s rodinami
odsouzených
k výkonu trestu
odnětí svobody



Rozvoj služeb
pro oběti trestné
činnosti





Program
protidrogové
politiky ve věznicích

142



dotaci je možné získat na tyto akreditované typy programů:
a) programy pro nebezpečné řidiče
b) programy zaměřené na přijetí odpovědnosti za spáchaný trestný čin
c) programy zaměřené na zvýšení rodičovské odpovědnosti (především v souvislosti s vyživovací povinností)
d) programy zaměřené na snížení agresivity
e) programy zaměřené na zvládání rizikových faktorů resocializace
zajišťování práce s rodinami odsouzených
ve VTOS
dotaci je možné získat na následující činnosti:
a) informační servis a poradenství
b) psychologická podpora
c) materiální a provozní podpora rodinám
odsouzených
d) organizování společných aktivit odsouzených a jejich rodin
e) asistované návštěvy
poskytuje služby obětem trestných činů
na základě zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů
akreditované programy mohou získat dotaci na poskytování právních informací
obětem trestné činnosti a na restorativní
programy zahrnující procesy a činnosti,
které usilují o obnovení stavu narušeného
v důsledku spáchání trestného činu
programy mají návaznost do oblasti postpenitenciární péče (nabídka míst v síti
služeb ambulantních doléčovacích programů, rezidenční péče v terapeutických
komunitách apod.)
jedná se také o projekty, které reagují na potřeby jednotlivých věznic v oblasti
zajištění konkrétních výkonů drogových
služeb (např. poradenství v oblasti harm
reduction, motivační rozhovory, psychoterapie)

Příjemci









Orientační
termín
příjmu
žádostí

spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, nadace
a nadační fondy, právnické
a fyzické osoby, jejichž hlavkvěten–
ním předmětem činnosti je
prosinec
poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích
a sociálních služeb a které
mají činnost akreditovanou
u Ministerstva spravedlnosti

spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, nadace
a nadační fondy, právnické
květen–
a fyzické osoby, jejichž hlavprosinec
ním předmětem činnosti je
poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích
a sociálních služeb
spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní
právnické osoby, nadace a nadační fondy, které mají činnost
květen–
akreditovanou u Ministerstva
prosinec
spravedlnosti podle zákona
č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů
spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní
právnické osoby, nadace a nadační fondy, právnické a fykvěten–
zické osoby, jejichž hlavním
prosinec
předmětem činnosti je poskytování adiktologických služeb
a které mají příslušnou certifikací ÚV ČR

Ministerstvo spravedlnosti



Rozvoj probačních
a resocializačních
programů
pro mladistvé
delikventy

programy sociálního výcviku, psychologického poradenství, terapeutické programy, programy zahrnující obecně prospěšnou činnost, vzdělávací, doškolovací,
rekvalifikační nebo jiné vhodné programy
k rozvíjení sociálních dovedností a osobnosti mladistvých, které směřují k tomu,
aby se mladiství vyhnuli chování, které
by bylo v rozporu se zákonem, a vedly
k podpoře vhodného sociálního zázemí
a k urovnání vztahů mezi mladistvými delikventy a poškozenými

Ministerstvo spravedlnosti



spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní
právnické osoby, nadace a nadační fondy, právnické a fyzické osoby, jejichž hlavním
předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních,
kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a sociálně-právní ochrany dětí a které
mají činnost akreditovanou
u Ministerstva spravedlnosti

květen–
prosinec
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3.15 Ministerstvo obrany
Dotační tituly určené pro obce Ministerstvo obrany nevyhlašuje, obce však mohou často
patřit mezi vlastníky válečných hrobů (viz dotační titul níže).

3.15.1 Další zajímavé tituly pro obce a jejich příspěvkové organizace
Název dotačního
titulu
Dotace na
zabezpečení péče
o válečné hroby

Možné typy podporovaných aktivit








Rozvoj vojenských
tradic







Péče o válečné
veterány







Podpora rovných
příležitostí
žen a můžu
v ozbrojených
silách



Příprava občanů
k obraně státu
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výstavba, technické zhodnocení, oprava
a přemístění válečných hrobů a pietních
míst
realizace veřejných pietních aktů k uctění
památky padlých vojáků, při kterých je zajištěna i účast válečných veteránů
činnosti spojené s oslavami státoprávních
výročí a připomínání si obětí světových válek
oslavy a připomínání významných válečných událostí, osvobození obcí, ukončení
světových válek, nasazení našich jednotek
v jednotlivých bojových operacích nebo
připomínání životních výročí vojenských
osobností
organizace přednášek, besed, výstav, seminářů, tematických a projektových dnů na
dané téma, ukázky výstroje, techniky, výzbroje a výcviku
program se realizuje prostřednictvím projektů NNO, které slouží k zajištění osobního
a telefonického styku s válečnými veterány
zprostředkování informovanosti válečných
veteránů o činnosti MO, Armády ČR a NNO
a jejich zapojení do činnosti NNO
poskytování poradenství válečným veteránům, zprostředkování služeb sociální prevence pro tyto osoby
vyhodnocení získaných informací a zajištění
zpětné vazby pro poskytovatele dotace
program se realizuje prostřednictvím projektů, které slouží k předávání a sdílení objektivních informací české veřejnosti o úloze
a významu žen a mužů v ozbrojených silách
a podpoře rovnosti žen a mužů formou:
a) organizace seminářů, besed, výstav, tematických dnů a přednášek
b) konání soutěží a her na dané téma
podporované činnosti programu se realizují
prostřednictvím projektů organizací, které
slouží ke sdílení informací o zásadách a povinnostech občanů při zajišťování obrany
státu:
a) organizace besed, přednášek, výstav, tematických a projektových dnů a ukázek
pro žáky základních škol a studenty
středních škol

Orientační
termín
příjmu
žádostí

Příjemci











vlastníci válečných hrobů

do konce
ledna

spolky, nadace, nadační fondy, ústavy, obecně prospěšné
listopad
společnosti, církevní právnické
osoby

spolky, nadace, nadační fondy, ústavy, obecně prospěšné
listopad
společnosti, církevní právnické
osoby

spolky, nadace, nadační fondy, ústavy, obecně prospěšné
listopad
společnosti, církevní právnické
osoby

spolky, nadace, nadační fondy, ústavy, obecně prospěšné
listopad
společnosti, církevní právnické
osoby

Ministerstvo obrany

b) organizace praktických cvičení, táborů
pro děti a mládež, pobytů v přírodě
a dalších mimoškolních aktivit zaměřených výhradně na problematiku brannosti
c) organizace herních a soutěžních aktivit
pro děti a mládež spojených s branností


Podpora branně-sportovních
a technických
aktivit
obyvatelstva



Ministerstvo obrany

program se realizuje prostřednictvím projektů organizací, které slouží k napomáhání získávání dovedností a návyků populace využitelných při obraně státu i v jiných
krizových situacích, k rozvoji specifických
schopností, využitelných po vyhlášení stavu ohrožení státu a ke zvyšování fyzické
zdatnosti a odolnosti obyvatelstva
konání teoretického i praktického branně-sportovního a technického výcviku, outdoorových aktivit s branně-sportovním
a technickým zaměřením využitelných při
zvládání krizových situací vojenského i nevojenského charakteru, a to například sebeobrany, střeleckých sportů, orientace
v terénu, práce s mapou, radioamatérství,
parašutismu, potápění, kynologie, leteckých sportů a motorismu (řidičské dovednosti i technické aspekty)



spolky, nadace, nadační fondy, ústavy, obecně prospěšné
listopad
společnosti, církevní právnické
osoby
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4. Shrnutí dotačních titulů dle vyhlašovatelů
Vyhlašovatel

Typ titulu

Ministerstvo
pro místní rozvoj

Obce jako
žadatelé

Územní plán
(program Podpora územně plánovacích činností obcí)

Ministerstvo
pro místní rozvoj

Obce jako
žadatelé

Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
(podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova)

Ministerstvo
pro místní rozvoj

Obce jako
žadatelé

Podpora obnovy drobných sakrálních staveb a hřbitovů
(podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova)

Ministerstvo
pro místní rozvoj

Obce jako
žadatelé

Podpora obnovy místních komunikací
(podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova)

Ministerstvo
pro místní rozvoj

Obce jako
žadatelé

Podpora obnovy místních komunikací
(podprogram Podpora obcí s 3 001–10 000 obyvateli)

Ministerstvo
pro místní rozvoj

Obce jako
žadatelé

Podpora obnovy místních komunikací
(podprogram Podpora obcí s více než 10 000 obyvateli)

Ministerstvo
pro místní rozvoj

Obce jako
žadatelé

Podpora obnovy sportovní infrastruktury
(podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova)

Ministerstvo
pro místní rozvoj

Obce jako
žadatelé

Podpora obnovy sportovní infrastruktury
(podprogram Podpora obcí s 3 001–10 000 obyvateli)

Ministerstvo
pro místní rozvoj

Obce jako
žadatelé

Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury
(podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova)

Ministerstvo
pro místní rozvoj

Obce jako
žadatelé

Rekonstrukce a přestavba veřejných budov
(podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova)

Ministerstvo
pro místní rozvoj

Obce jako
žadatelé

Podpora vybudování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku
(podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova)

Ministerstvo
pro místní rozvoj

Obce jako
žadatelé

Podpora dostupnosti služeb
(podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova)

Ministerstvo
pro místní rozvoj

Obce jako
žadatelé

Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí
(podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova)

Obce jako
žadatelé

Podprogram Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách
DT 1 Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách na území
Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje
DT 2 Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách na území České
republiky vyjma krajů uvedených v dotačním titulu 1

Ministerstvo
pro místní rozvoj

Obce jako
žadatelé

Podprogram Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské
využití
DT 1 Revitalizace a výstavba
DT 2 Revitalizace a rekonstrukce
DT 3 Revitalizace
Vyhlášeny jsou výzva 1 a výzva 2 dle územního zaměření

Ministerstvo
pro místní rozvoj

Obce jako
žadatelé

Podprogram Tvorba studií a analýz možností využití vybraných
brownfieldů

Ministerstvo
pro místní rozvoj

Obce jako
žadatelé

Podprogram Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou
službou a v budovách městských a obecních úřadů
DT 1 Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou
DT 2 Odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů

Ministerstvo
pro místní rozvoj

Obce jako
žadatelé

Podprogram Bytové domy bez bariér pro rok 2019

Ministerstvo
pro místní rozvoj

Obce jako
žadatelé

Podprogram Obnova obecního a krajského majetku po živelních
pohromách v roce 2018
DT 1 Byl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav
DT 2 Nebyl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav

Ministerstvo
pro místní rozvoj
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Dotační titul

Shrnutí dotačních titulů dle vyhlašovatelů

Vyhlašovatel

Typ titulu

Dotační titul

Ministerstvo
pro místní rozvoj

Obce jako
žadatelé

Národní program podpory cestovního ruchu v regionech
Podprogram Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního
ruchu
DT 1 Podpora nadregionálních aktivit

Ministerstvo
pro místní rozvoj

Obce jako
žadatelé

Národní program podpory cestovního ruchu v regionech
Podprogram Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního
ruchu
DT 3 Rozvoj veřejné infrastruktury

Ministerstvo
pro místní rozvoj

Obce jako
žadatelé

Podprogram Podporované byty
DT 1 Pečovatelský byt

Ministerstvo
pro místní rozvoj

Obce jako
žadatelé

Podprogram Podporované byty
DT 3 Komunitní dům seniorů

Ministerstvo
pro místní rozvoj

Obce jako
žadatelé

Technická infrastruktura

Ministerstvo
pro místní rozvoj

Obce jako
žadatelé

Výstavba nájemních bytů v oblastech se strategickou průmyslovou
zónou
Program Výstavba bytů v oblastech se strategickou průmyslovou
zónou

Ministerstvo
pro místní rozvoj

Obce jako
žadatelé

Výstavba technické infrastruktury v oblastech se strategickou
průmyslovou zónou
Program Výstavba technické infrastruktury v oblastech se strategickou průmyslovou zónou

Ministerstvo
pro místní rozvoj

Obce jako
žadatelé

Architektonické a urbanistické soutěže obcí
(podprogram Architektonické a urbanistické soutěže obcí)

Ministerstvo
pro místní rozvoj

Zajímavé pro
obce

Marketingové aktivity v cestovním ruchu:
DT 2: Marketingové aktivity na oblastní úrovni

Ministerstvo
pro místní rozvoj

Zajímavé pro
obce

Marketingové aktivity v cestovním ruchu:
DT 3: Marketingové aktivity na národní a nadregionální úrovni

Ministerstvo
pro místní rozvoj

Zajímavé pro
obce

Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu:
DT 2: Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

Ministerstvo
pro místní rozvoj

Zajímavé pro
obce

Podpora nestátních neziskových organizací
DT 3: Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí

Ministerstvo
pro místní rozvoj

Zajímavé pro
obce

Euroklíč

Státní fond rozvoje
bydlení

Obce jako
žadatelé

Program výstavby
Výstavba nájemních bytů pro vymezenou cílovou skupinu

Státní fond rozvoje
bydlení

Obce jako
žadatelé

Program Panel 2013+ pro poskytování úvěrů na opravy a modernizace
bytových domů bez rozdílu technologie výstavby (panelové, cihlové)

Státní fond rozvoje
bydlení

Obce jako
žadatelé

Program Živel

Státní fond rozvoje
bydlení

Obce jako
žadatelé

Regenerace veřejných prostranství na sídlištích

Státní fond rozvoje
bydlení

Obce jako
žadatelé

Program Výstavba pro obce

Ministerstvo životního
prostředí

Obce jako
žadatelé

Výzva č. 17/2017: Domovní čistírny odpadních vod
Prioritní oblast 1: Voda v rámci Národního programu životní prostředí

Ministerstvo životního
prostředí

Obce jako
žadatelé

Výzva č. 2/2018: Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody
Prioritní oblast 1: Voda v rámci Národního programu životní prostředí

Ministerstvo životního
prostředí

Obce jako
žadatelé

Výzva č. 20/2017: Likvidace nepotřebných vrtů
Prioritní oblast 1: Voda v rámci Národního programu životní prostředí

Ministerstvo životního
prostředí

Obce jako
žadatelé

Rekonstrukce vodovodních přivaděčů
Prioritní oblast 1: Voda v rámci Národního programu životní prostředí

Shrnutí dotačních titulů dle vyhlašovatelů
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Vyhlašovatel

Typ titulu

Dotační titul

Ministerstvo životního
prostředí

Obce jako
žadatelé

Výzva č. 8/2018: Snížení množství vypouštěného znečištění do
povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů
Prioritní oblast 1: Voda v rámci Národního programu životní prostředí

Ministerstvo životního
prostředí

Obce jako
žadatelé

Výzva č. 7/2018: Emise ze stacionárních zdrojů
Prioritní oblast 2: Ovzduší v rámci Národního programu životní prostředí

Ministerstvo životního
prostředí

Obce jako
žadatelé

Výzva č. 3/2017: Odstraňování a rekultivace nelegálních odpadů
a sanace havarijních stavů, které představují akutní riziko pro životní
prostředí
Prioritní oblast 3: Odpady, staré zátěže, environmentální rizika v rámci
Národního programu životní prostředí

Ministerstvo životního
prostředí

Obce jako
žadatelé

Výzva č. 11/2018: Udržitelná městská doprava a mobilita
Prioritní oblast 5: Životní prostředí ve městech a obcích v rámci Národního
programu životní prostředí

Ministerstvo životního
prostředí

Obce jako
žadatelé

Výzva č. 9/2018: Podpora obcí v národních parcích
Prioritní oblast 5: Životní prostředí ve městech a obcích v rámci Národního
programu životní prostředí

Ministerstvo životního
prostředí

Obce jako
žadatelé

Výzva č. 6/2018: Veřejné osvětlení v CHKO
Prioritní oblast 5: Životní prostředí ve městech a obcích v rámci Národního
programu životní prostředí

Ministerstvo životního
prostředí

Obce jako
žadatelé

Výzva č. 10/2018: Pozitivní motivace obcí v soutěžích (kontinuální
výzva)
Prioritní oblast 5: Životní prostředí ve městech a obcích v rámci Národního
programu životní prostředí

Ministerstvo životního
prostředí

Obce jako
žadatelé

Výzva č. 4/2018: Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta –
Pilíře EVVO
Prioritní oblast 6: Environmentální prevence; Environmentální vzdělávání,
výchova a osvěta v rámci Národního programu životní prostředí

Ministerstvo životního
prostředí

Obce jako
žadatelé

Výzva č. 5/2018: Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta –
Národní síť EVVO
Prioritní oblast 6: Environmentální prevence; Environmentální vzdělávání,
výchova a osvěta v rámci Národního programu životní prostředí

Ministerstvo životního
prostředí

Obce jako
žadatelé

Výzva č. 16/2017: Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta –
Přírodní zahrady
Prioritní oblast 6: Environmentální prevence; Environmentální vzdělávání,
výchova a osvěta v rámci Národního programu životní prostředí

Ministerstvo životního
prostředí

Obce jako
žadatelé

Výzva č. 14/2016: Územní studie krajiny
Prioritní oblast 4: Příroda a krajina v rámci Národního programu životní
prostředí

Ministerstvo životního
prostředí

Obce jako
žadatelé

Výzva č. 7/2017: Pakt starostů a primátorů pro klima a energii
Prioritní oblast 5: Životní prostředí ve městech a obcích v rámci Národního
programu životní prostředí

Ministerstvo životního
prostředí

Obce jako
žadatelé

Výzva č. 13/2017: Ozdravné pobyty
Prioritní oblast 6: Environmentální prevence; Environmentální vzdělávání,
výchova a osvěta v rámci Národního programu životní prostředí

Ministerstvo životního
prostředí

Obce jako
žadatelé

Čisté ovzduší ve městech a obcích
Prioritní oblast 2: Ovzduší v rámci Národního programu životní prostředí

Ministerstvo životního
prostředí

Obce jako
žadatelé

Výzva č. 11/2017: Osvěta čisté mobility
Prioritní oblast 6: Environmentální prevence v rámci Národního programu
životní prostředí

Ministerstvo životního
prostředí

Obce jako
žadatelé

Výzva č. 3/2018: Ekoinovace
Prioritní oblast 7: Inovativní a demonstrační projekty v rámci Národního
programu životní prostředí

Ministerstvo životního
prostředí

Obce jako
žadatelé

Nová zelená úsporám
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Vyhlašovatel

Typ titulu

Dotační titul

Ministerstvo životního
prostředí

Obce jako
žadatelé

Program péče o krajinu
(podprogram pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného
prostředí)

Ministerstvo
zemědělství

Obce jako
žadatelé

Podpora prevence před povodněmi III (Program 129 260)

Ministerstvo
zemědělství

Obce jako
žadatelé

Podpora prevence před povodněmi IV (Program 129 360)

Ministerstvo
zemědělství

Obce jako
žadatelé

Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II (Program 129 300)

Ministerstvo
zemědělství

Obce jako
žadatelé

Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních
nádržích (Program 129 290)

Ministerstvo
zemědělství

Obce jako
žadatelé

Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků (Program 129 660)

Podpůrný a garanční
rolnický a lesnický
fond

Obce jako
žadatelé

Podpora pojištění lesních porostů

Podpůrný a garanční
rolnický a lesnický
fond

Obce jako
žadatelé

Zajištění úvěrů

Podpůrný a garanční
rolnický a lesnický
fond

Obce jako
žadatelé

Investiční úvěry

Podpůrný a garanční
rolnický a lesnický
fond

Obce jako
žadatelé

Provozní úvěry

Podpůrný a garanční
rolnický a lesnický
fond

Obce jako
žadatelé

Lesní hospodář

Podpůrný a garanční
rolnický a lesnický
fond

Obce jako
žadatelé

Zpracovatel dřeva

Podpůrný a garanční
rolnický a lesnický
fond

Obce jako
žadatelé

Podpora obcím na zajištění nákladů péče o hospodářská zvířata
umístěná do náhradní péče

Ministerstvo
zemědělství

Zajímavé pro
obce

Podpora retence vody v krajině – rybníky a vodní nádrže (Program
129 280)

Ministerstvo
zemědělství

Zajímavé pro
obce

Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu –
závlahy II (Program 129 310, v přípravě nový navazující program na roky
2017–2021)

Ministerstvo
zemědělství

Zajímavé pro
obce

Dotace na ochranu a reprodukci genofondu lesních dřevin

Ministerstvo
zemědělství

Zajímavé pro
obce

Náhrady podle lesního zákona – částečná úhrada zvýšených nákladů
na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin
při obnově porostu (§ 24 lesního zákona)

Ministerstvo
zemědělství

Zajímavé pro
obce

Náhrady podle lesního zákona – úhrada nákladů na zpracování lesních
hospodářských osnov (§ 26 lesního zákona)

Ministerstvo
zemědělství

Zajímavé pro
obce

Náhrady podle lesního zákona – úhrada nákladů na opatření meliorací
a hrazení bystřin v lesích prováděných ve veřejném zájmu (§ 35 lesního
zákona)

Ministerstvo
zemědělství

Zajímavé pro
obce

Náhrady podle lesního zákona – úhrada nákladů na činnost odborného
lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát (§ 37 lesního
zákona)

Shrnutí dotačních titulů dle vyhlašovatelů
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Vyhlašovatel

Typ titulu

Dotační titul

Ministerstvo
zemědělství

Zajímavé pro
obce

Finanční příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie při
hospodaření v lese (část druhá hlava I NV č. 30/2014 Sb.)

Ministerstvo
zemědělství

Zajímavé pro
obce

Finanční příspěvek na opatření k obnově lesů poškozených imisemi
a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů (část druhá hlava IV
NV č. 30/2014 Sb.)

Ministerstvo
zemědělství

Zajímavé pro
obce

Finanční příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů za
podmínky poskytnutí dat lesních hospodářských plánů v digitální
formě pro potřeby státní správy lesů (část druhá hlava VII NV č. 30/2014
Sb.)

Ministerstvo
zemědělství

Zajímavé pro
obce

Finanční příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do
40 let věku (část druhá hlava II NV č. 30/2014 Sb.)

Ministerstvo
zemědělství

Zajímavé pro
obce

Finanční příspěvek na ochranu lesa (část druhá hlava IX NV č. 30/2014
Sb.)

Ministerstvo
zemědělství

Zajímavé pro
obce

Finanční příspěvek poskytovaný uživatelům honiteb (část třetí hlava I
NV č. 30/2014 Sb.)

Ministerstvo
zemědělství

Zajímavé pro
obce

Vzdělávání a propagace

Ministerstvo
zemědělství

Zajímavé pro
obce

Podpora zdraví včetně péče a pomoci zdravotně postiženým

Ministerstvo
zemědělství

Zajímavé pro
obce

Ochrana životního prostředí, udržitelný rozvoj

Ministerstvo
zemědělství

Zajímavé pro
obce

Zapojení do zahraničních programů a aktivit

Ministerstvo
zemědělství

Zajímavé pro
obce

Zájmová a další volnočasová činnost pro děti a mládež

Ministerstvo kultury

Obce jako
žadatelé

Program regenerace městských památkových rezervací a městských
památkových zón

Ministerstvo kultury

Obce jako
žadatelé

Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné
památkové zóny

Ministerstvo kultury

Obce jako
žadatelé

Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí
s rozšířenou působností

Ministerstvo kultury

Obce jako
žadatelé

Program restaurování movitých kulturních památek

Ministerstvo kultury

Obce jako
žadatelé

Program Podpora pro památky UNESCO

Ministerstvo kultury

Obce jako
žadatelé

Program záchrany architektonického dědictví

Ministerstvo kultury

Obce jako
žadatelé

Havarijní program

Ministerstvo kultury

Obce jako
žadatelé

Podpora regionálních kulturních tradic

Ministerstvo kultury

Zajímavé pro
obce

Podpora kulturních projektů vysílaných do zahraničí

Ministerstvo kultury

Zajímavé pro
obce

Kulturní aktivity na podporu projektů profesionálního umění

Ministerstvo kultury

Zajímavé pro
obce

Program státní podpory festivalů profesionálního umění

Ministerstvo kultury

Zajímavé pro
obce

Program státní podpory profesionálních divadel, symfonických
orchestrů a pěveckých sborů

Ministerstvo kultury

Zajímavé pro
obce

Podpora literárních akcí
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Vyhlašovatel

Typ titulu

Dotační titul

Ministerstvo kultury

Zajímavé pro
obce

Podpora literárních periodik

Ministerstvo kultury

Zajímavé pro
obce

Podpora vydávání knih

Ministerstvo kultury

Zajímavé pro
obce

VISK 1: Koordinační centrum a implementace Koncepce rozvoje
knihoven

Ministerstvo kultury

Zajímavé pro
obce

VISK 2: Mimoškolní vzdělávání knihovníků

Ministerstvo kultury

Zajímavé pro
obce

VISK 3: Informační centra veřejných knihoven

Ministerstvo kultury

Zajímavé pro
obce

VISK 5: RETROKON Národní program retrospektivní konverze katalogů v ČR

Ministerstvo kultury

Zajímavé pro
obce

VISK 6: Národní program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů Memoriae Mundi Series Bohemica

Ministerstvo kultury

Zajímavé pro
obce

VISK 7: Národní program ochrany a digitalizace dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru KRAMERIUS

Ministerstvo kultury

Zajímavé pro
obce

VISK 8/A: Informační zdroje – Zajištění dostupnosti informačních
zdrojů formou multilicencí

Ministerstvo kultury

Zajímavé pro
obce

VISK 8/B: Informační zdroje – Zpřístupnění informačních zdrojů prostřednictvím Jednotné informační brány, oborových informačních
bran a Centrálního portálu knihoven

Ministerstvo kultury

Zajímavé pro
obce

VISK 9:
I. Rozvoj Souborného katalogu ČR CASLIN
II. Kooperativní tvorba a využívání souborů národních autorit

Ministerstvo kultury

Zajímavé pro
obce

Knihovna 21. století K 21

Ministerstvo kultury

Zajímavé pro
obce

Program podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin

Ministerstvo kultury

Zajímavé pro
obce

Podpora v oblasti kinematografie a médií

Ministerstvo kultury

Zajímavé pro
obce

Podpora tradiční lidové kultury

Ministerstvo kultury

Zajímavé pro
obce

Podpora kulturních aktivit zdravotně postižených občanů a seniorů

Ministerstvo kultury

Zajímavé pro
obce

Podpora rozvoje zájmových kulturních – mimouměleckých aktivit

Ministerstvo kultury

Zajímavé pro
obce

Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit

Ministerstvo kultury

Zajímavé pro
obce

Podpora zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit

Ministerstvo kultury

Zajímavé pro
obce

Podpora kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin žijících
v České republice

Ministerstvo kultury

Zajímavé pro
obce

Podpora integrace příslušníků romské menšiny

Ministerstvo kultury

Zajímavé pro
obce

Program Kulturní aktivity v památkové péči

Ministerstvo kultury

Zajímavé pro
obce

Podpora projektů zaměřených na poskytování standardizovaných
veřejných služeb muzeí a galerií

Ministerstvo kultury

Zajímavé pro
obce

Podpora projektů výchovně-vzdělávacích aktivit v muzejnictví

Ministerstvo kultury

Zajímavé pro
obce

Podpora expozičních a výstavních projektů

Shrnutí dotačních titulů dle vyhlašovatelů
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Vyhlašovatel

Typ titulu

Ministerstvo kultury

Zajímavé pro
obce

Akviziční fond

Ministerstvo kultury

Zajímavé pro
obce

Výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu

Ministerstvo kultury

Zajímavé pro
obce

Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví

Ministerstvo vnitra

Obce jako
žadatelé

Program prevence kriminality

Ministerstvo vnitra

Obce jako
žadatelé

Státní integrační program

Ministerstvo vnitra

Obce jako
žadatelé

Účelová investiční dotace obcím v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí

Ministerstvo vnitra

Obce jako
žadatelé

Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí poskytovaná obcím prostřednictvím krajů a hlavního města Prahy z rozpočtu MV – GŘ HZS ČR

Ministerstvo vnitra

Obce jako
žadatelé

Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni

Ministerstvo vnitra

Obce jako
žadatelé

Příspěvky obcím na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti
s azylovým zařízením

Ministerstvo vnitra

Obce jako
žadatelé

Příspěvek obci na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti
se zařízením pro zajištění cizinců na jejím území, dle § 151 zákona
č. 325/1999 Sb., o pobytu na území ČR

Ministerstvo vnitra

Obce jako
žadatelé

Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací na léta 2017 až
2019

Ministerstvo vnitra

Obce jako
žadatelé

Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s rozšiřováním strategické průmyslové zóny Solnice-Kvasiny-Rychnov nad Kněžnou na léta
2018 až 2019

Ministerstvo vnitra

Obce jako
žadatelé

Jednorázové neinvestiční dotace obcím

Ministerstvo vnitra

Zajímavé pro
obce

Program prevence sociálně patologických jevů

Ministerstvo vnitra

Zajímavé pro
obce

Národní program Azylového, migračního a integračního fondu

Ministerstvo vnitra

Zajímavé pro
obce

Integrace cizinců 2019

Ministerstvo vnitra

Zajímavé pro
obce

Rozvoj dobrovolnické služby

Ministerstvo vnitra

Zajímavé pro
obce

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR pro nestátní neziskové organizace působící v oblasti požární ochrany, integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatelstva a krizového řízení

Ministerstvo průmyslu
a obchodu

Obce jako
žadatelé

Program Podpora podnikatelských nemovitostí a infrastruktury

Ministerstvo průmyslu
a obchodu

Obce jako
žadatelé

Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení
2019 (1A)
Státní program na podporu úspor energie (období 2017–2021)

Ministerstvo průmyslu
a obchodu

Obce jako
žadatelé

Rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla (1B)
Státní program na podporu úspor energie (období 2017–2021)

Ministerstvo průmyslu
a obchodu

Obce jako
žadatelé

Energeticky úsporná opatření v budovách řešená metodou EPC (1C)
Státní program na podporu úspor energie (období 2017–2021)

Ministerstvo průmyslu
a obchodu

Obce jako
žadatelé

Energetická konzultační a informační střediska (EKIS) (2A)
Státní program na podporu úspor energie (období 2017–2021)
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Vyhlašovatel

Typ titulu

Dotační titul

Ministerstvo průmyslu
a obchodu

Obce jako
žadatelé

Akce zaměřené na aktivní rozšiřování informací a vzdělávání v oblasti úspor energie (2B)
Státní program na podporu úspor energie (období 2017–2021)

Ministerstvo průmyslu
a obchodu

Obce jako
žadatelé

Publikace, podklady a nástroje pro rozšiřování informací a vzdělávání v oblasti úspor energie včetně podpory mezinárodní spolupráce (2C)
Státní program na podporu úspor energie (období 2017–2021)

Ministerstvo průmyslu
a obchodu

Obce jako
žadatelé

Zavádění systému hospodaření s energií v podobě energetického
managementu (2D)
Státní program na podporu úspor energie (období 2017–2021)

Ministerstvo průmyslu
a obchodu

Obce jako
žadatelé

Zpracování dokumentů pro přípravu energeticky úsporného projektu řešeného metodou EPC a zpracování zadávací dokumentace pro
veřejnou zakázku na projekt řešený metodou EPC (2E)
Státní program na podporu úspor energie (období 2017–2021)

Ministerstvo průmyslu
a obchodu

Obce jako
žadatelé

Příprava realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe (2F)
Státní program na podporu úspor energie (období 2017–2021)

Ministerstvo průmyslu
a obchodu

Obce jako
žadatelé

Zpracování územní energetické koncepce (2G)
Státní program na podporu úspor energie (období 2017–2021)

Ministerstvo průmyslu
a obchodu

Obce jako
žadatelé

Zpracování zprávy o uplatňování územní energetické koncepce (2H)
Státní program na podporu úspor energie (období 2017–2021)

Ministerstvo průmyslu
a obchodu

Obce jako
žadatelé

Program Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů

Ministerstvo práce
a sociálních věcí

Obce jako
žadatelé

Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou agendy sociálně-právní
ochrany dětí) – § 102 a § 103 zákona č. 108/2006 Sb.

Ministerstvo práce
a sociálních věcí

Obce jako
žadatelé

Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálněprávní ochrany dětí

Ministerstvo práce
a sociálních věcí

Obce jako
žadatelé

Neinvestiční nedávkové transfery na podporu rodiny

Ministerstvo práce
a sociálních věcí

Obce jako
žadatelé

Dotace na podporu samosprávy v oblasti stárnutí

Ministerstvo práce
a sociálních věcí

Zajímavé pro
obce

Rozvoj a obnova materiálně-technické základny sociálních služeb

Ministerstvo práce
a sociálních věcí

Zajímavé pro
obce

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí

Ministerstvo práce
a sociálních věcí

Zajímavé pro
obce

Dotace na podporu veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností

Státní fond dopravní
infrastruktury

Obce jako
žadatelé

Cyklistické stezky

Státní fond dopravní
infrastruktury

Obce jako
žadatelé

Poskytování příspěvků – Zvyšování bezpečnosti

Státní fond dopravní
infrastruktury

Obce jako
žadatelé

Poskytování příspěvků – Křížení komunikací

Ministerstvo dopravy

Zajímavé pro
obce

Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel pro
období 2017–2020

Úřad vlády

Obce jako
žadatelé

Úřad vlády

Zajímavé pro
obce

Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce

Úřad vlády

Zajímavé pro
obce

Protidrogová politika

Podpora terénní práce

Shrnutí dotačních titulů dle vyhlašovatelů
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Typ titulu

Dotační titul

Ministerstvo
školství, mládeže
a tělovýchovy

Obce jako
žadatelé

Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných
územně samosprávnými celky v letech 2019 a 2020 (133 310)

Ministerstvo
školství, mládeže
a tělovýchovy

Zajímavé pro
obce

Rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách

Ministerstvo
školství, mládeže
a tělovýchovy

Zajímavé pro
obce

Rozvojový program na podporu vybavení škol a poradenských zařízení diagnostickými nástroji

Ministerstvo
školství, mládeže
a tělovýchovy

Zajímavé pro
obce

Dotační program Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR

Ministerstvo
školství, mládeže
a tělovýchovy

Zajímavé pro
obce

Dotační program na podporu vzdělávání v jazycích národnostních
menšin, multikulturní výchovy

Ministerstvo
školství, mládeže
a tělovýchovy

Zajímavé pro
obce

Činnost sportovních klubů a tělovýchovných jednot (MŮJ KLUB)

Ministerstvo
školství, mládeže
a tělovýchovy

Zajímavé pro
obce

Program na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového
chování

Ministerstvo
školství, mládeže
a tělovýchovy

Zajímavé pro
obce

Dotační program Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání

Ministerstvo
školství, mládeže
a tělovýchovy

Zajímavé pro
obce

Dotační program na podporu integrace romské komunity

Ministerstvo
školství, mládeže
a tělovýchovy

Zajímavé pro
obce

Dotační program Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání

Ministerstvo
školství, mládeže
a tělovýchovy

Zajímavé pro
obce

Rozvojový program Excelence základních škol – hodnocení žáků a škol
podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2018/2019, 2019/2020

Ministerstvo
školství, mládeže
a tělovýchovy

Zajímavé pro
obce

Dotační program Podpora nadaných žáků základních a středních škol
v roce 2019, 2020

Ministerstvo
školství, mládeže
a tělovýchovy

Zajímavé pro
obce

Dotační program Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží
pro nestátní neziskové organizace

Ministerstvo
školství, mládeže
a tělovýchovy

Zajímavé pro
obce

Rozvojový program Financování asistentů pedagoga dle § 18 vyhlášky
č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo
školství, mládeže
a tělovýchovy

Zajímavé pro
obce

Rozvojový program Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické
činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol

Ministerstvo
školství, mládeže
a tělovýchovy

Zajímavé pro
obce

Dotační program na podporu vzdělávání v regionálním školství

Ministerstvo
zdravotnictví

Zajímavé pro
obce

Program na podporu dostupnosti zdravotních služeb praktických
lékařů

Ministerstvo
zdravotnictví

Zajímavé pro
obce

Program na podporu zubních lékařů v oblastech s omezenou dostupností zdravotních služeb v letech 2018–2021

Shrnutí dotačních titulů dle vyhlašovatelů

Vyhlašovatel

Typ titulu

Dotační titul

Ministerstvo
zdravotnictví

Zajímavé pro
obce

Ministerstvo
zahraničních věcí /
Česká rozvojová
agentura

Obce jako
žadatelé

Ministerstvo
zahraničních věcí /
Česká rozvojová
agentura

Zajímavé pro
obce

Globální rozvojové vzdělávání a osvěta veřejnosti

Ministerstvo
zahraničních věcí /
Česká rozvojová
agentura

Zajímavé pro
obce

Podpora trojstranných projektů českých subjektů

Ministerstvo
zahraničních věcí /
Česká rozvojová
agentura

Zajímavé pro
obce

Posilování kapacit platforem nestátních subjektů pro rozvojovou
spolupráci (včetně posilování kapacit a partnerství pro NNO)

Ministerstvo financí

Obce jako
žadatelé

Ministerstvo
spravedlnosti

Zajímavé pro
obce

Rozvoj služeb pro oběti trestné činnosti

Ministerstvo
spravedlnosti

Zajímavé pro
obce

Rozvoj probačních a resocializačních programů pro mladistvé delikventy

Ministerstvo
spravedlnosti

Zajímavé pro
obce

Rozvoj probačních a resocializačních programů pro dospělé pachatele

Ministerstvo
spravedlnosti

Zajímavé pro
obce

Program podpory práce s rodinami odsouzených k výkonu trestu
odnětí svobody

Ministerstvo
spravedlnosti

Zajímavé pro
obce

Program protidrogové politiky ve věznicích

Ministerstvo obrany

Zajímavé pro
obce

Dotace na zabezpečení péče o válečné hroby

Ministerstvo obrany

Zajímavé pro
obce

Rozvoj vojenských tradic

Ministerstvo obrany

Zajímavé pro
obce

Péče o válečné veterány

Ministerstvo obrany

Zajímavé pro
obce

Podpora rovných příležitostí žen a mužů v ozbrojených silách

Ministerstvo obrany

Zajímavé pro
obce

Příprava občanů k obraně státu

Ministerstvo obrany

Zajímavé pro
obce

Podpora branně-sportovních a technických aktivit obyvatelstva

Rezidenční místa

Podpora rozvojových aktivit krajů a obcí v prioritních zemích ZSR ČR

Podpora rozvoje a obnovy materiálně-technické základny regionálních škol v okolí velkých měst

Shrnutí dotačních titulů dle vyhlašovatelů
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5. Závěrem
Národní zdroje nabízejí obcím širokou škálu dotačních
možností, kterými mohou podporovat svůj rozvoj. Výhledově přitom s ohledem na debaty o budoucnosti
kohezní politiky po roce 2020 není vyloučeno, že národní dotační tituly budou při podpoře regionálního
rozvoje sehrávat ještě významnější roli.

- být více konkrétní při popisu činnosti v klíčových




Místní samosprávy jsou jedni z hlavních příjemců dotací poskytovaných prostřednictvím jednotlivých ministerstev. Téměř třetina všech dotačních titulů je určena
pro obce jako příjemce, do téměř 70 % všech titulů mohou žádat subjekty, mezi které obce také mohou spadat, včetně jimi zakládaných a zřizovaných organizací.








Ač realizace projektů financovaných z národních zdrojů není administrativně tolik náročná jako realizace
projektů financovaných z Evropských strukturálních
a investičních fondů, objevují se i u projektů obcí nedostatky jak při předkládání projektů, tak v průběhu jejich
realizace.
Na rozdíl od Evropských strukturálních a investičních
fondů se podmínky udělení dotace z jednotlivých národních dotačních titulů liší a nelze hovořit o jednotném
metodickém prostředí. Stejně tak jsou odlišné termíny
pro příjem žádostí a pro jejich ukončení. Do budoucna
by proto bylo vhodné uvažovat o dalším zpřehlednění
systému národních dotačních titulů. V tomto kontextu
je zapotřebí vnímat tuto publikaci jako první krok při
snaze státu a Svazu měst a obcí poskytnout potenciálním příjemcům informace o národních dotačních titulech ve stejné struktuře a na jednom místě.
V rámci přípravy publikace zpracovatel oslovoval jednotlivé poskytovatele a zajímal se o to, v čem obce nejvíce chybují. Ze zkušeností jednotlivých resortů vyplývá pro obce několik doporučení.
Při předkládání projektových žádostí je důležité:
 neopomenout splnění základních podmínek
a kritérií přijatelnosti:
- důsledně pročíst závaznou dokumentaci a před
zahájením příprav žádosti o dotaci ověřit, zda jsou
splněny všechny podmínky a kritéria přijatelnosti,
- důsledně dodržovat limity stanovené výzvou a
kritéria uvedená v zásadách či jiné závazné dokumentaci;
 důkladně propracovat věcné zaměření projektu
a jeho výstupy:
- důsledně se zaměřit na popis potřebnosti a účelu
plánovaných projektů a zdůvodnění dopadu,
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aktivitách;
v neposlední řadě nepodcenit formální nedostatky v žádostech o dotaci:
- neopomenout podepsat žádost o dotaci statutárním zástupcem žadatele,
zpracovat žádost podle postupu stanoveného v zásadách či v jiné závazné dokumentaci,
zaslat žádost v požadovaném termínu,
neopomenout přiložit k žádosti všechny povinné
přílohy,
správně nastavit rozpočet a neopomenout specifikovat kódy rozpočtových položek,
zkontrolovat identifikační údaje žadatele (objevuje
se např. chybné IČO nebo adresa).

Přislíbením dotace většinou začíná realizace vlastních
aktivit, ne vždy má však hladký průběh a občas se stává, že obce nedostanou vše, co měly původně v rozhodnutí o dotaci přislíbeno.
Při vlastní realizaci projektů ministerstva nejvíce upozorňují na tyto skutečnosti:
 včas zrealizovat výběrová řízení a dodržet proces
zadávání veřejných zakázek, zejména u investičních
projektů,
 důsledně ohlídat termíny a parametry stanovené
v rozhodnutích (v případě nedodržení termínu jsou
poskytovatelé povinni podle zákona o rozpočtových
pravidlech nahlásit tuto skutečnost na místně příslušný finanční úřad),
 nepodceňovat lidské zdroje – nedodržení termínů
v drtivé většině vzniká při odchodu pracovníka, který žádost o dotaci připravoval a dohlížel na realizaci
projektu,
 zajistit udržitelnost a povinná hlášení o naplnění
výsledků (např. reálně dosažené úspory energie),
 dohlédnout na správnou fakturaci služeb,
 zajistit vedení odděleného účetnictví finanční podpory tam, kde je vyžadováno.

Věříme, že předložená publikace vám pomůže při
orientaci ve světě dotací z národních zdrojů a bude pro
vás užitečným rozcestníkem při hledání možností, jak
financovat naplňování vašich rozvojových vizí. Přejeme
vám mnoho kvalitních a úspěšných projektů, hladký
průběh jejich realizace a sklízení žádoucích výsledků
při zvyšování kvality života našich občanů.

Závěrem

6. Seznam zkratek
a. s.
APK
AV ČR
BEV
BSK
CAS
CES
CNG
CPK
CR
CUN
ČJ
ČOV
ČR
ČSN
DČOV
DMO
DPH
DSO
DT
ECB
ECDL
EIA
EKIS

akciová společnost
asistent prevence kriminality
Akademie věd České republiky
battery electric vehicle
biochemická spotřeba kyslíku
cisternová automobilová stříkačka
centrální evidence sbírek
Compressed Natural Gas
centrální portál českých knihoven
cestovní ruch
celkové uznatelné náklady
český jazyk
čistička odpadních vod
Česká republika
Česká technická norma
domácí čistička odpadních vod
organizace destinačního managementu
daň z přidané hodnoty
dobrovolný svazek obcí
dotační titul
Evropská centrální banka
European Computer Driving Licence
Environmental Impact Assessment
Energetické konzultační a informační
středisko
EMAS
systém environmentálního řízení a auditu
EO
ekvivalentní obyvatel
EPC
Energy Performance Contracting
EREV
extended-range electric vehicle
ESCO
Energy Service Company
ESIF
Evropské investiční a strukturální fondy
EU
Evropská unie
EUA
European Emission Allowances
EUR
euro
EVP
ekologický výukový program
EVVO
Environmentální vzdělávání, výchova
a osvěta
FHEV
full hybrid electric vehicle
FO
fyzická osoba
GBER
Obecné nařízení o blokových výjimkách
GŘ HZS ČR Generální ředitelství Hasičského
záchranného sboru České republiky
HZS
hasičský záchranný sbor
IOP
Integrovaný operační program
IPRÚ
Integrovaný plán rozvoje území
IROP
Integrovaný regionální operační program
ITI
Integrated territorial investment
JIS
jednotný informační systém
JPO
jednotka požární ochrany
km
kilometr
KV
Karlovarský kraj
LHP
lesní hospodářský plán
LHO
lesní hospodářské osnovy
metr čtvereční
m2
metr krychlový
m3
MARC21
Machine-Readable Cataloging 21

Seznam zkratek

MČ
MO
MF
MK
MKDS
MMR
MPO
MPSV
MSK
MŠ
MŠMT
MV
MZd
MZe
MZV
MŽP
NEZ
NNO
NPÚ
NPŽP
NSTČ
NV
OAMP
OPPP
OPŽP
ORP
OSN
OZE
PČB
PGRLF
PHEV
PO
POU
PRVKÚK
RVO
RP
ŘSD ČR
SC
SDGs
SDH
SEA
SFDI
SFRB
SFŽP
SGEI
SLKT
SRR
SVJ
SVL
SUZ
SZSP

městská část
městský obvod
Ministerstvo financí
Ministerstvo kultury
městský kamerový dohlížecí systém
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Moravskoslezský kraj
mateřská škola
Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo životního prostředí
nízkoemisní zóna
nestátní nezisková organizace
Národní památkový ústav
Národní program životního prostředí
náklady stavební a technické části
nařízení vlády
odbor azylové a migrační politiky
ostatní platby za provedenou práci
Operační program Životní prostředí
obec s rozšířenou působností
Organizace spojených národů
obnovitelné zdroje energie
pečovatelský byt
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický
fond, a. s.
plug-in hybrid electric vehicle
právnická osoba
obce s pověřeným obecním úřadem
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území
kraje
rozvaděč veřejného osvětlení
rozvojový program
Ředitelství silnic a dálnic České republiky
strategický cíl / specifický cíl
cíle udržitelného rozvoje
sbor dobrovolných hasičů
Strategic Environmental Assessment
Státní fond dopravní infrastruktury
Státní fond rozvoje bydlení
Státní fond životního prostředí
služby obecného hospodářského zájmu
speciální lesnické traktory
Strategie regionálního rozvoje
České republiky
společenství vlastníků jednotek
sociálně vyloučená lokalita
Správa uprchlických zařízení
standardizovaný záznam sociálního
pracovníka
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SŽDC
ŠJ
TIC
TP
UKT
ÚEK
ÚK
UNESCO
UNIMARC
ÚSKP
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Správa železniční dopravní cesty
školní jídelna
turistické informační centrum
technické podmínky
univerzální kolové traktory
Územní energetická koncepce
Ústecký kraj
United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization
Universal Machine-Readable
Cataloging Format
Ústřední seznam kulturních památek

ÚSES
ÚV
UV
VISK
VŠ
VTOS
VVN
ZCHÚ
ZRS ČR
ZSPO
ZŠ

Územní systém ekologické stability
Úřad vlády ČR
usnesení vlády
veřejné informační služby knihoven
vysoká škola
výkon trestu odnětí svobody
velmi vysoké napětí
zvláště chráněná území
Zahraniční rozvojová spolupráce
České republiky
zájmové sdružení právnických osob
základní škola
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